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Bátonyterenye Város Önkormányzata 

                  Képviselő-testülete  

 

2/2016.(III.10.) Önk. sz. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 10-én 

megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak:   11 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján  

  Rákos Szabolcs alpolgármester 

  Dr. Lengyel Tamás jegyző 

  Kiss László aljegyző  

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

  Biri Gyula RNÖ elnök 

  Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, 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 később érkezik -, a Képviselő-testület határozatképes, az ülést 14 

óra 12 perckor megnyitja.  

Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület 

azzal a módosítással, hogy az ügyek sürgősségére és fontosságára tekintettel a testület vegye 

fel a mai ülés napirendjére 

 1. napirendi pontként a Székely Szabadság Napjával kapcsolatos szóbeli előterjesztést, 

melynek következtében a további napirendi pontok számozása eggyel növekszik, 

 9. napirendi pontként a 2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény 

benyújtására vonatkozó javaslatot, 

 10. napirendi pontként Bátonyterenye Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzata jóváhagyásáról szóló javaslatot. 

 
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 11 igen szavazattal az alábbiak szerint 

elfogadta: 

 

1. Javaslat a Székely Szabadság Napja Mozgalomhoz való csatlakozással kapcsolatos 

kiáltvány elfogadására 
Szóbeli előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 
2. Javaslat az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályainak egyes 

kérdéseiről szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet, valamint a Bátonyterenye 

Városi Bölcsőde és a Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár 

alapító okiratának módosítására 
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 
3. Előterjesztés a Bátonyterenye Közoktatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának 

módosításáról 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
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4. Előterjesztés „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” 

című pályázati kiírásra pályázat benyújtásáról 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

5. Javaslat az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány által meghirdetett OVI-FOCI, OVI-

SPORT PROGRAM megvalósításához nyújtandó támogatásra  

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

6. Javaslat a védőháló a családokért EFOP-1.2.1-15. kódszámú pályázat keretében 

történő együttműködési megállapodás megkötésére 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

7. Javaslat Bátonyterenye Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési tervének 

elfogadására 

Előterjesztő: Dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

8. Javaslat a Bátonyterenyei Napló c. önkormányzati lap további kiadására 

Szóbeli előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

9. Javaslat a 2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

10. Javaslat Bátonyterenye Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. JAVASLAT A SZÉKELY SZABADSÁG NAPJA MOZGALOMHOZ VALÓ 

CSATLAKOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIÁLTVÁNY ELFOGADÁSÁRA 

SZÓBELI ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester ismerteti Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke 

felhívását a Székely Szabadság Napja alkalmából. 

 

Ezt követően a jelenlévők meghallgatják a Székely himnuszt. 

                                                                                                 

Gembiczki Ferenc képviselő megérkezett, a testület létszáma 12 fő. 

 

Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 

el: 

14/2016.(III.10.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Székely Szabadság 

Napjához kapcsolódó kiáltványt és azt elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 
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2. JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYAINAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ 1/2011. (I.28.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET, VALAMINT A BÁTONYTERENYE VÁROSI 

BÖLCSŐDE ÉS A BÁTONYTERENYEI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS 

KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
  

 Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2016.(III.11.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályainak egyes kérdéseiről szóló  

1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

           (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

15/2016.(III.10.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye 

Városi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület a Bátonyterenye Városi Bölcsőde 

 

a.) alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint, 

b.) alapító okiratának egységes szerkezetét a 2. melléklet szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

  dr. Lengyel Tamás jegyző 

  Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető  

  Kovácsné Mihok Lenke intézményvezető 

 

 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

16/2016.(III.10.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 

Városi Közművelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár 
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a.) alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint, 

b.) alapító okiratának egységes szerkezetét a 2. melléklet szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

  dr. Lengyel Tamás jegyző 

  Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető  

  Szabó Zsuzsanna  megbízott intézményvezető 

 

 

3. ELŐTERJESZTÉS A BÁTONYTERENYE KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 

 
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 

el: 

17/2016.(III.10.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye 

Közoktatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot és az 

alábbi határozatot hozta: 

1. A Képviselő-testület, mint alapító a Bátonyterenye Közoktatásáért Közalapítvány 

Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. melléklete, az egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratát a határozat 2. melléklete szerint elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratot aláírja, és a Közalapítvány alapító okiratának módosítására 

tekintettel a Balassagyarmati Törvényszék felé a változásbejegyzési kérelem 

benyújtása iránt intézkedjen.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

4. ELŐTERJESZTÉS „SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PÁLYÁZATI 

KIÍRÁSRA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

 

Várszegi István megjegyzi, hogy az önkormányzat ezek szerint 1993 óta nem tett eleget a 

jogszabályi kötelezettségének. Hogyan készül fel az önkormányzat a pszichiátriai betegek 

ellátására, milyen tervek, előzetes hatástanulmányok vannak a pályázathoz, miből fogják ezt 

fenntartani? 
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Dr. Lengyel Tamás jegyző ismerteti, hogy a törvény ugyan 1993-as, de a nappali ellátási 

kötelezettséget nem akkor írták elő a 10 ezer főnél magasabb lakosságszámú településeknek. 

Most már viszont súlyos bírsággal fenyegetik az önkormányzatot. Eddig azért nem került 

kialakításra, mert sem megfelelő épület, sem igény nem volt. Most viszont a pályázat útján 

lehetőség nyílik arra, hogy eleget tegyenek a törvényi kötelezettségnek. Nem tud arra választ 

adni, hogy ez mennyibe fog kerülni, de a szükséges szakellátó személyzetet és az ő bérüket 

biztosítani kell, akkor is, ha oda egy beteg sem megy be. Számítások azért nincsenek, mert 

nem tudják, hogy mennyi ellátandó beteg lesz. Igényelhető rá állami normatíva, de ez nem 

fogja fedezni az ellátást. 

 

Nagy-Majdon József polgármester hangsúlyozza, hogy mivel törvényi kötelezettségről van 

szó, így az ellátás feltételeit meg kell teremteni. Az ellátottakat napi szinten kell jelenteni, ez 

adja a normatíva alapját. Most a legolcsóbb és leggyorsabb megfoldásnak az tűnt, hogy a 

Zrínyi úton egy hozzátoldással, pályázati forrásból hozzák létre a szolgáltatási helyet az ott 

meglévő személyi állománnyal. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

 

18/2016.(III.10.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat benyújtásáról 

szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. 

törvény 86.§-ában meghatározott feladat-ellátási kötelezettsége biztosítása érdekében 

pályázatot nyújt be a TOP-4.2.1-15 kódszámon megjelent „Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívásra. 

 

            Határidő: pályázati kiírás szerint 

            Felelős: 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: azonnal  

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

5. JAVASLAT AZ OVI-FOCI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL MEGHIRDETETT 

OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ NYÚJTANDÓ 

TÁMOGATÁSRA  

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
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Nagy-Majdon József polgármester hangsúlyozza, hogy az intézkedés a város sportéletének 

fellendítését szolgálja. 

 

Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 

el: 

 

19/2016.(III.10.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az OVI-FOCI 

Közhasznú Alapítvány által meghirdetett OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM 

megvalósításához nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

fogadta el: 

 

1. A Képviselő-testület az OVI-SPORT PROGRAM keretében megvalósuló program 

végrehajtása érdekében 2.850.000 Ft felhalmozási célú támogatást nyújt az OVI-FOCI 

Közhasznú Alapítvány részére. 

 

2. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt támogatás 

előirányzatát az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének soron következő 

módosításakor a felhalmozási célú előirányzatok átcsoportosításával biztosítsa. 

 

Határidő: azonnal és értelemszerűen 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

   Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

 

 

6. JAVASLAT A VÉDŐHÁLÓ A CSALÁDOKÉRT EFOP-1.2.1-15. KÓDSZÁMÚ 

PÁLYÁZAT KERETÉBEN TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

MEGKÖTÉSÉRE 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Várszegi István kérdése, hogy hogyan került a képbe az Országos Fejlesztési Tanácsadó 

Nonprofit Kft. és utána nézett-e valaki a cégnek. 

 

Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy a Nkft. kapcsolatban áll a TKKI-val, 

rajtuk keresztül keresték meg az önkormányzatot, a cég koordinációt végez. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen és 3 tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 

 

20/2016.(III.10.) Öh. sz. 

Határozat 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védőháló a 

családokért EFOP-1.2.1-15.” kódszámú pályázat keretében történő együttműködési 

megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert valamint a jegyzőt az 

Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részéről a partnerségi megállapodás 

aláírásával. 
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      Határidő: értelemszerűen 

      Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

                    dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat által fenntartott intézmények 

vezetőit a partnerségi megállapodás aláírásával. 

 

     Határidő: értelemszerűen 

     Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

                   Szoó Katalin BESZ vezető 

        Kovácsné Mihok Lenke bölcsődevezető 

        Szabó Zsuzsanna kulturális intézményvezető        

        Tóthné Kállói Mária óvodavezető 

 

 

7. JAVASLAT BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI 

KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ 
 

Sulyok Tibor jelzi, hogy ha a közbeszerzés tényleg a 3. negyedévben fog befejeződni, akkor 

a közmunkaprogram igen nagy veszélybe fog kerülni. 

 

Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy mihelyst a testület elfogadja a közbeszerzési 

Szabályzatot, akkor a felhívások már a jövő héten kiírásra kerülnek.  

 

Várszegi István kérdése, hogy hogyan történik a külső közbeszerzési szakértő kiválasztása. 

 

Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy fontos szempont az, hogy mennyire volt 

elégedett az önkormányzat az adott szakértő munkájával, ha már dolgozott vele, illetve fontos 

az ár illetve az ár-érték arány.  

 

Molnár Ferenc szintén azt a problémát hangsúlyozza, amit Sulyok Tibor is említett, 

lehetséges, hogy szükség lesz ez esetben az önkormányzati előfinanszírozásra. 

 

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy ez volt az oka, hogy rendkívüli ülés 

napirendjén szerepel, de a törvényi határidők őket is kötik. 

 

Cseresznyés István kérdése, hogy mi alapján döntöttek a külső közbeszerzési tanácsadó 

mellett minden esetben. 

Dr. Lengyel Tamás elmondja, hogy az új Kbt. Lehetőséget teremt arra is, hogy megfelelő 

képzettséggel rendelkező belső bizottság bonyolítsa le a közbeszerzéseket, de a külső szakértő 

igénybe vételére is lehetőséget ad. 

 

Nagy-Majdon József polgármester hozzá teszi, hogy megfelelő képzettséggel rendelkező 

szakember, költsége minden esetben van egy közbeszerzésnek. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 
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21/2016.(III.10.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. Törvény 42.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Bátonyterenye Város 

Önkormányzatának a jelen határozat mellékletét képező 2016. évi közbeszerzési tervét 

elfogadja.  

  

Határidő:  folyamatosan 

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester  

               dr. Lengyel Tamás jegyző  

         Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető  

 

8. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI NAPLÓ C. ÖNKORMÁNYZATI LAP TOVÁBBI 

KIADÁSÁRA 

SZÓBELI ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Gál András ügyvezetőt, aki részt vesz a 

napirendi pont tárgyalásán.  

Az elmúlt évben nem voltak megelégedve a Naplóval, így váltást javasol. A 

BÁTONYREHAB Nkft-t javasolja, hogy a Naplót kiadja és terjessze a városban. A kiadvány 

költségkerete bruttó 350 ezer forint megjelenésenként, a példányszám 5000 darab lesz. 

 

Várszegi István kérdése, hogy a lap belsejében, szerkesztőségében történik-e változás. 

Javasolja, hogy a képviselő-testület működése kapjon nagyobb teret a kiadványban, mert a 

TV nem mindenkit ér el. 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a szerkesztőségben nem lesz változás. A 

reklámbevételek a BÁTONYREHAB-hoz fognak befolyni ezzel is támogatva a cég 

működését. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

 

22/2016.(III.10.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 

Napló című havilap kiadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

  

1. A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Napló című időszaki lap szerkesztésével, nyomdai 

előkészítésével, nyomásával, terjesztésével  kapcsolatos feladatokkal 2016. március 1-től 

2017. március 31-ig    a BÁTONYREHAB  Rehabilitációs Nonprofit  Korlátolt Felelősségű 

Társaságot  bízza meg, bruttó 350.000 Ft/megjelenés vállalási áron. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 
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2. A Képviselő-testület a Bátonyterenyei napló című havilap szerkesztőbizottságának 

vezetésével Remenár János (3151 Rákóczibánya, Tőkési út 45. sz. alatti lakos) bízza meg. 

  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

9. JAVASLAT A 2016. ÉVI RENDKÍVÜLI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI IGÉNY 

BENYÚJTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 

el: 

23/2016.(III.10.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi rendkívüli 

önkormányzati támogatási igény benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta:  

 
 

1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzat 

működőképessége megőrzése érdekében - a Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. év C. törvény 3. melléklet III.1. pontja szerinti 

előirányzatból támogatási igényt nyújt be.    

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási igény 

soron kívül benyújtására.  
 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

               dr. Lengyel Tamás jegyző 

               Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

 

 

10. JAVASLAT BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI 

SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ 
 

Cseresznyés István kérdése, hogy a közbeszerzési törvény mellé miért szükséges a helyi 

szabályzat elkészítése. 

 

Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy a helyi szabályzat nem lehet ellentétes a 

törvénnyel. A helyi szabályzat a helyi eljárási, felelősségi viszonyokat rendezi. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 
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24/2016.(III.10.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye 

Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az 

alábbi határozatot hozta:  
 

 

A Képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzatot a jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:  dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

 

Nagy-Majdon József polgármester meghívja a testületet a nemzeti ünnep rendezvényeire. A 

napirend megtárgyalását követően a testület ülését 14 óra 59 perckor bezárja. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Nagy-Majdon József     dr. Lengyel Tamás 

polgármester                jegyző 
 

 

 


