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Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 15-én
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: 9 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Rákos Szabolcs alpolgármester
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
Meghívottak
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 9 fő jelen van, Molnár
Ferenc és Cseresznyés István távolmaradásukat előzetesen jelezték, Czikora Györgyné az
üléstermen kívül tartózkodik, a Képviselő-testület határozatképes, az ülést 14 óra 21 perckor
megnyitja.
Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja meg a testület.
Czikora Györgyné az ülésterembe megérkezett, a testület létszáma 10 fő.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 10 igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadta:
1. Javaslat a Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ fenntartásának átvételére és a
kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
2. Előterjesztés az „I. világháborús hadisírok
felújítása”című pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

és

emlékművek

rendbetétele,

3. Javaslat a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nkft. jegyzett tőkéjének
felemelésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
A BÁTONYTERENYE KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS
FENNTARTÁSÁNAK
ÁTVÉTELÉRE
ÉS
A
KAPCSOLÓDÓ
MEGHOZATALÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

1. JAVASLAT

KÖZPONT
DÖNTÉSEK

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Tóth Józsefnét, a Bátonyterenyei Kistérségi
Szociális Központ vezetőjét és Kovács Valéria gazdasági vezetőt, akik részt vesznek a
napirendi pont tárgyalásán.
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Tájékoztat arról, hogy a társulásban résztvevő önkormányzatoknak is dönteniük kell abban
a kérdésben, hogy egyet értenek-e a Kistérségi Szociális Központ Bátonyterenye
Önkormányzata fenntartásába adásával, és ezzel összefüggésben el kell fogadniuk a Társulási
Megállapodás módosítását is.
A beérkezett információk alapján a községek meghozták döntéseiket és támogatják az
intézmény fenntartóváltását. Sámsonháza és Nagykeresztúr kivételével – akik későbbre
jelezték a döntés meghozatalát – minden község elfogadta a Társulási Megállapodás
módosítását is.
Tájékoztat arról, hogy törvény írja elő, hogy a gyermekjóléti központokat 2017. Január 1-től a
járási székhely települések tarthatják fenn. Ezért két lehetőség merült fel: az egyszerűbb, ha
már a meglévő intézmény egy fenntartó-váltással a Társulás fenntartásából a városi
önkormányzat fenntartásába kerül át a feladatok ellátását pedig szerződésben rögzítik ez
egyes településekkel. A másik megoldás egy új intézmény létrehozása a már meglévő mellett,
ami időigényesebb és költségesebb is lenne ezért nem támogatandó.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10-10 igen szavazattal az alábbi határozatokat
fogadta el:
135/2016.(XI.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Városi Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye
Kistérségi Szociális Központ fenntartásának átvételéről és a kapcsolódó döntések
meghozatalára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot fogadta el:
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ
(továbbiakban: Központ) - meglévő feladat-ellátási körének változatlanul hagyása
mellett - 2017. január 1. napjával Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) fenntartásából Bátonyterenye Város
Önkormányzata fenntartásába kerüljön átadásra.
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy fenntartóváltással kapcsolatos
megállapodást, a Központ alapító okiratának módosítására vonatkozó tervezetet,
valamint a települési önkormányzatokkal kötendő ellátási szerződések tervezeteit
készítse el és azt terjessze a Képviselő-testület elé.
3. A Képviselő-testület a feladat-ellátás folyamatossága és biztonsága érdekében egyetért
azzal, hogy a Társulás tulajdonában lévő feladat-ellátást szolgáló eszközök,
berendezések és egyéb ingóságok térítésmentesen Bátonyterenye Város
Önkormányzata részére átadásra kerüljenek.
Határidő: azonnal, illetve folyamatosan
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Tóth Józsefné a Központ vezetője
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136/2016.(XI.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bátonyterenye
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 7. számú
módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Társulási Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) I. fejezet (Általános
Rendelkezések) 12. pontja törlésre kerül.
2. A Megállapodás II. fejezet (A társulás célja, feladata, szolgáltatásai) 2. pont 2,3,4
francia bekezdései törlésre kerülnek.
3. A Megállapodás III/B. (Szociális feladatok) valamint III/C. (Család és
gyermekjóléti feladatok) fejezetek hatályukat vesztik.
4. A Megállapodás IV. fejezet 1./D (A társulás gazdálkodási és munkaszervezeti
feladatainak ellátása) 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
1. A Társulás pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó szervezet neve:
Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ Pénzügyi Szervezete
(a továbbiakban: Gazdasági Szervezet). A Gazdasági Szervezet feladatai
különösen: a pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos feladatok, pályázatok
előkészítése, végrehajtásának ellenőrzése, munkaügyi feladatok.
5. A Megállapodás 3. 4. melléklete törlésre kerül.
6. A Társulási megállapodás 1.-5. pontok szerinti módosítása 2017. január 1. napjával
lépnek hatályba.
7. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás 1.-5. pont szerinti módosításokkal,
2017. január 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja és
megbízza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásával.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző

2. ELŐTERJESZTÉS AZ „I. VILÁGHÁBORÚS HADISÍROK ÉS EMLÉKMŰVEK
RENDBETÉTELE, FELÚJÍTÁSA”CÍMŰ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a pályázati kiírás szükségessé teszi, hogy
a Képviselő-testület döntését mellékelni kell, ez indokolta, hogy a pályázat a napirendi pontok
közé bekerült. A pályázatban a kisterenyei Posta előtti első világháborús emlékmű tisztítása,
felújítása szerepel, illetve a most még az Ökumenikus Emlékparkban lévő első világháborús
táblák ide történő áthelyezése.
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Várszegi István örül a pályázati tervnek, hiszen ez országosan is az egyik legszebb első
világháborús emlékmű. Jelzi, hogy a temetőben a második világháborús emlékmű is omlásnak
indult, intézkedni kellene ez ügyben is.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
137/2016.(XI.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „I. világháborús
hadisírok és emlékművek rendbetétele, felújítása” című pályázat benyújtását és az alábbi
határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület egyetért a pályázat benyújtásával.
Határidő:
Felelős:

pályázati kiírás szerint
Nagy-Majdon József polgármester

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy-Majdon József polgármestert
-

a pályázathoz szükséges előkészületek elvégzésére,
a pályázat összeállítására és benyújtására, melynek során akkreditációval,
referenciákkal rendelkező tanácsadó szervezet munkáját is igénybe veheti.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy-Majdon József polgármester

3. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI TANUSZODA LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETŐ
NKFT. JEGYZETT TŐKÉJÉNEK FELEMELÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Nagy-Majdon József polgármester köszönti Szedlák Imre ügyvezetőt, aki részt vesz a
napirendi pont tárgyalásán.
Utal arra, hogy az elmúlt évben rendezésre került az uszoda hitele, a pénzeszköz átadás
viszont a jegyzett tőke felemelésével történne meg.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
138/2016.(XI.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft jegyzett törzstőkéjének felemelésére
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő testület megállapítja, hogy a Bátonyterenyei Tanuszoda
Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft. jegyzett törzstőkéjének összege jelenleg 201.800.000,Ft amely kizárólag pénzbeli betétből áll. Az ún. tőketartalék fedezetét képező véglegesen
átadott eszközök forgalmi értéke 70.512.000,- Ft.
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Az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 3:99. §-ában foglalt rendelkezés tartalma
szerint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként követelés is szolgáltatható az Alapító által, ha
azt az adós gazdasági társaság elismerte.
Figyelemmel arra, hogy indokolt a társaság saját tőkéjének rendezése, ezért az Önkormányzat
beszerezte a táraság könyvvizsgálója, Szerencsésné Jakubovics Erika által készített jelentést.
(1. melléklet).
A jelentés tartalma szerint a könyvvizsgáló elvégezte a Bátonyterenyei Tanuszoda
Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft jegyzett törzstőkéje rendezéséhez szükséges
követelés/kötelezettség apport megállapodás szerinti célvizsgálatát, melynek során
megállapítást nyert, hogy a társaság nyilvántartásaiban a Bátonyterenye Város
Önkormányzatával (mint Alapítóval) szembeni kötelezettség összege: 388.676.203,- Ft (amely
egyezik az Önkormányzat nyilvántartásával).
A társaság rövid lejáratú kötelezettsége a Bátonyterenye Város Önkormányzata felé:
388.676.203,- Ft
2. Fentiekre figyelemmel a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit Kftnél a jegyzett tőke emelést - a fentiekben kimutatott követelés/kötelezettség
figyelembevételével - az Önkormányzat az alábbiak szerint hajtja végre:
-

A jegyzett tőke emelés (apport) összege: 200.000,- Ft (azaz Kettőszázezer forint).
Tőketartalékba
helyezendő
összeg
(apport):
388.476.203,Ft
(azaz
Háromszáznyolcvannyolc-millió-négyszázhetvanhatezer-kettőszázhárom forint).
A tőkerendezés utáni jegyzett tőke összege: 202.000.000,- Ft (Kettőszáz-kettőmillió
forint)
A rendezés utáni tőketartalék összege: 458.988.203,- Ft (Négyszázötvennyolcmilliókilensszáznyolcvannyolcezer-kettőszázhárom forint).

3. A Képviselő-testület a jegyzett tőke emelés figyelembevételével elkészített Alapító okirat
módosítását és az egységes szerkezetű Alapító okiratot (2. melléklet) elfogadja, és azok
aláírására felhatalmazza Nagy-Majdon József polgármestert.
4. A Képviselő-testület utasítja Szedlák Imre ügyvezetőt, hogy a változás cégbírósági
átvezetetéséről 30 napon belül gondoskodjon.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Szedlák Imre ügyvezető
Nagy-Majdon József polgármester a testület ülését 14 óra 32 perckor bezárja.
k.m.f.
Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző

