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Bátonyterenye Város Önkormányzata 

                  Képviselő-testülete  

 

15/2017.(XI.14.) Önk. sz. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 14-én 

megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak:   10 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján  

  Dr. Lengyel Tamás jegyző 

  Kiss László aljegyző 

  Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

  Kinyó Mária önkormányzati tanácsadó 

  Tóth Józsefné intézményvezető 

  Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyv-vezető 

 

 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 10 fő jelen van, Sulyok 

Tibor és Molnár Ferenc képviselők távolmaradásukat előzetesen bejelentették, a Képviselő-

testület határozatképes, az ülést 14 óra 02 perckor megnyitja.  

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

 

A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 10 igen szavazattal az alábbiak szerint 

elfogadta: 
 

Nyilvános ülés keretében: 

 

1. Előterjesztés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése második 

forduló” című pályázati kiírásra pályázat benyújtásáról 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

2. Előterjesztés az „Integrált térségi gyermekprogramok” című Második 

Gyermekesély program pályázat átvételéről 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

3. Előterjesztés a 2018. január 7-ét követő időszakra vonatkozó közétkeztetési feladat 

ellátásáról 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

Zárt ülés keretében: 

 

4. Javaslat a Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ 

gazdaságvezetői feladatainak ellátására 

Szóbeli előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. ELŐTERJESZTÉS AZ „ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI 

KORSZERŰSÍTÉSE MÁSODIK FORDULÓ” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a pályázat beadásra került október 30-i 

dátummal, a testület döntése hiánypótlásként utólagosan kerül csatolásra. A pályázatban 

szerepel a kisterenyei volt tanácsháza, az Ózdi út 60. épülete és a Petőfi Művelődési Ház. 

 

Várszegi István örül a pályázat adta lehetőségeknek. Kérdése, hogy a kisterenyei volt 

ügyfélszolgálati iroda épületére elegendő lesz-e a pályázati forrás, vagy esetlegesen az más 

pályázatból kiegészíthető lesz-e. 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy ott komplex felújítást terveznek, amennyi 

belefér a pályázati forrásba azt pályázati támogatással, ami nem (pl. csatorna, tető), azt 

önkormányzati önrésszel fogják megvalósítani. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

113/2017.(XI.14.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta TOP-3.2.1-16 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése második forduló” című pályázat 

benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) A Képviselő-testület egyetért az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

második forduló” című pályázat keretében megvalósítandó feladatokkal, és utólagosan 

tudomásul veszi a pályázat benyújtását. 

 

Határidő: pályázati kiírás szerint 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

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

szükséges további előkészületek elvégzésére, melynek során akkreditációval, referenciákkal 

rendelkező tanácsadó szervezet munkáját is igénybe veheti. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 
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2. ELŐTERJESZTÉS AZ „INTEGRÁLT TÉRSÉGI GYERMEKPROGRAMOK” CÍMŰ 

MÁSODIK GYERMEKESÉLY PROGRAM PÁLYÁZAT ÁTVÉTELÉRŐL 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a pályázaton 400 millió forintot nyertek. 

Revideálták az előző gyerekesély program problémakörét, így a meglévő humán erőforrásra 

alapoznak (iskola, szociális munkások) díjazás fejében, a délutáni iskolai programokat 

(szakkör, korrepetálás) hoznák vissza. A program Bátonyterenyére koncentrál. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

114/2017.(XI.14.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az EFOP-1.4.2-15 

„Integrált térségi gyermekprogramok” című pályázat átvételéről szóló előterjesztést és a 

következő határozatot hozta: 

 

1.) A Képviselő-testület egyetért a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak 

Többcélú Társulása által benyújtott és elnyert EFOP-1.4.2-16-2016-00025 

azonosítószámú „Integrált térségi gyerekprogramok Bátonyterenye járásban” 

pályázat átvételével és annak végrehajtását vállalja. 

  

Határidő: pályázati kiírás szerint 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

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

Támogatási Szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

3. ELŐTERJESZTÉS A 2018. JANUÁR 7-ÉT KÖVETŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ 

KÖZÉTKEZTETÉSI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy az előterjesztés címe nem igazán jó, 

hiszen a január 7. a törvény adta utolsó határidőt jelzi, de a TS Gasto szolgáltatása előbb is 

megszűnhet. Így a TS Gastro Centrál Kft. közétkeztetési szolgáltatásának megszűnését, de 

legkésőbb 2018. január 7-ét követő időszakra vonatkozó közétkeztetési feladatellátás 

megtárgyalását javasolja. 

 

Várszegi István kérdésére Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy az elmaradt 

haszon megtérítése még kérdéses, amit a cégnek kell bizonyítani. Ugyanakkor a cég követeli a 

ráfordítás költségét, ami szerinte nem az önkormányzatot terheli, hanem a KLIK-et. A 

tárgyalásokat a jegyző és az önkormányzat ügyvédje vezeti a TS Gastroval. 
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

115/2017.(XI.14.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a TS Gastro Centrál 

Kft. közétkeztetési szolgáltatásának megszűnését, de legkésőbb 2018. január 7-ét követő 

időszakra vonatkozó közétkeztetési feladatellátásról szóló javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta:  

 

1. A Képviselő-testület hozzájárul, a TS Gastro Centrál Kft. közétkeztetési szolgáltatás 

megszűnését követő, de legkésőbb 2018. január 8-tól 2019. június 30-ig határozott 

idejű közétkeztetési feladatellátásra versenyeztetési eljárás meghirdetéséhez.  
 

Határidő: azonnal  

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester   

 

2. A Képviselő-testület a versenyeztetési eljárás felhívását a határozat 1. melléklete 

szerint, a vállalkozói szerződés tervezetét a határozat 2. mellékleteként jóváhagyja.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester   

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a versenyeztetési eljárás 

lebonyolítása során külső szakértőt vegyen igénybe. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester   

 

4. A szolgáltató kiválasztásában Képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.  
 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester  

 

Nagy-Majdon József polgármester a testület nyilvános ülését 14 óra 15 perckor berekeszti. 

 

A testület ülése a továbbiakban zárt ülés keretei között folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv 

készül. 

 

k.m.f. 

 

 

 

Nagy-Majdon József     dr. Lengyel Tamás 

polgármester                jegyző 

 

 


