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Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 4-én
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: 11 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 11 fő jelen van, Macska
Tamás képviselő távolmaradását előzetesen jelezte, a Képviselő-testület határozatképes, az
ülést 15 óra 12 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja meg a testület
azzal a módosítással, hogy a meghívóban 4. napirendi pontként szereplő javaslatot elsőkét
tárgyalja meg a testület tájékoztató formájában.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 11 igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadta:
1. Tájékoztatás a Bátonyterenye, „Gyürky-Solymossy Kastély kivitelezés” elnevezésű
közbeszerzési eljárással kapcsolatban
Szóbeli előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
2. Javaslat a START 2017. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására, egyéb
közfoglalkoztatás lebonyolítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
3. Előterjesztés a „Határon és korokon átívelő kulturális örökség bemutatása a történelmi
Nógrád területén”című pályázat benyújtásáról és az önrészről hozott 132/2016. (X.26.)
Öh. sz. határozat módosításáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
4. Javaslat a polgármester és az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének
megállapítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. TÁJÉKOZTATÁS A BÁTONYTERENYE, „GYÜRKY-SOLYMOSSY KASTÉLY
KIVITELEZÉS” ELNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATBAN
SZÓBELI ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Nagy-Majdon József polgármester tájékoztat arról, hogy a közbeszerzési eljárást elnyerő
céggel a mai napon került volna sor a szerződés megkötésére, viszont a cégnek a feltételként
szabott, a projekt költségvetésének 20%-os fedezeti kerete nem áll rendelkezésére. Ezért
kérték az időpont elcsúsztatását. Amennyiben ezt nem tudja bemutatni, akkor fel kell
szólítani, hogy lépjen vissza az eljárástól. Ebben az esetben a testület döntésének megfelelő
második helyezett pályázó lép a helyére. Mivel szállítói finanszírozás van, így az
önkormányzat a Norvég Alappal nincs kapcsolatban, a számlák benyújtása után a céget
finanszírozza a Norvég alap. Ma délután derül ki, hogy a második helyezett cég tudja-e
vállalni a kivitelezést.
A testület a tájékoztatást döntéshozatal nélkül tudomásul vette.

2. JAVASLAT A START 2017. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI PÁLYÁZAT
BENYÚJTÁSÁRA, EGYÉB KÖZFOGLALKOZTATÁS LEBONYOLÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Várszegi István jelzi, hogy az illegális hulladéklerakók programnál eltűnt 6 fő, kéri ennek
kijavítását. Bízik abban, hogy a 428 fő lefedi az összes olyan embert a városban, aki szeretne
dolgozni, de nincs munkája.
Sulyok Tibor helyesbíti a létszámot 28 főre az illegális hulladéklerakó programnál. A 2016.
évre tervezett 626 fő tényleges létszáma 450 fő körül vagy alatt mozgott. Így a 428 fő lefedi
azt a réteget, am,it Várszegi István említett. Utal arra, hogy várható egy jogszabály módosítás
idén, mely szerint 24 év alatt senki nem lehet közfoglalkoztatott, így ez esetben a létszám még
tovább csökkenhet.
Letovai Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy mindig problémát jelentett, hogy akiket
bármilyen fegyelmi vétség miatt eltávolítottak a közmunka programból, azok előbb-utóbb
vissza kerültek. Ez a létszám lehetőséget ad arra, hogy a jelentkezőket szűrni tudják.
Nagy-Majdon József polgármester úgy véli, hogy most jutottak el oda, hogy a kormányzat is
érdemben foglalkozik a közmunka problémáival. Az elmúlt évben a megindult gazdaság
felszívta a szakembereket, közmunkán azok dolgoznak zömében, akik képzetlenek. Velük
pedig egyre nehezebb érdemi munkát végezni, szakmunkást viszont alig találnak. Ez egyre
több problémát, balesetet okoz.
Sulyok Tibor utal arra, hogy a jogszabályváltozások csak a 2017. évi tervezés után jelennek
meg. Mivel adott létszámhoz tervezték meg a feladatokat, elképzelhető, hogy ebben az évben
sem lesz elég ember, nem tudnak időben végezni a feladatokkal, ami viszont a
Belügyminisztériumnak nem fog tetszeni.
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Czikora Györgyné örül annak, hogy 400 fő feletti létszámot tud foglalkoztatni a program.
Érdekelődik, hogy mi lesz a Bajza úttal, melyre Sulyok Tibor azt a választ adja, hogy a
csökkenő létszám miatt a dologi kiadások összege is csökken. A közút programban nem volt
annyi lehetőség, ez csak kátyúzásról és nem teljes aszfaltozásról lesz szó. Elismeri, hogy az ő
utcája a legjobb most Bátonyterenyén, de az 40-50 éve volt felújítva. A Bajza út tervezve volt,
de az időjárás nem tette lehetővé a felújítását, keret esetén teljes aszfaltozást fog kapni. A
hidegaszfalt most is megvan hozzá, csak az időjárásnak kell alkalmasnak lenni ezen
munkálatokra.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
1/2017.(I.04.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő testülete megtárgyalta a 2017. évi Közmunka
program pályázatának benyújtására vonatkozó előterjesztést és azt az alábbiak szerint
fogadta el:
1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közfoglalkoztatáshoz
nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a kormány
által meghirdetett START KÖZMUNKA program keretében megvalósítandó feladatok
ellátására az előzetes tárgyalások alapján megállapított 428 fő foglalkoztatására
irányuló pályázat benyújtását elfogadja.
2. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a 2017. évben
induló egyéb hosszú-rövid távú közfoglalkoztatási program pályázatának beadásához,
melyhez kapcsolódó önkormányzati önerőmértéke a 2017. évi költségvetésben
betervezésre kerülő, a pályázat beadásakor szabadon felhasználható
kötelezettségnélküli közfoglalkoztatási önerő mértékéig terjedhet ki.
3. A
Képviselő-testület
megbízza
Nagy-Majdon
József
polgármestert
közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázatok benyújtásával és lebonyolításával.

a

4. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert az év folyamán kiírásra
kerülő egyéb közmunkák pályázatainak benyújtására, szerződések megkötésére,
végrehajtására a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Gubán Zoltán Bátonyterenyei Vagyonkezelő Nkft ügyvezetője
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3. ELŐTERJESZTÉS A „HATÁRON ÉS KOROKON ÁTÍVELŐ KULTURÁLIS
ÖRÖKSÉG BEMUTATÁSA A TÖRTÉNELMI NÓGRÁD TERÜLETÉN”CÍMŰ
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÖNRÉSZRŐL HOZOTT 132/2016. (X.26.)
ÖH. SZ. HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Várszegi István az iránt érdeklődik, hogy az önkormányzat tudja-e, hogy mekkora összeget
fog elnyerni a pályázaton, mert a konkrét önerő összeg erre enged következtetni. Az Euro
árfolyamát sem tudni előre.
Kovács Krisztián osztályvezető jelzi, hogy egy kötött árfolyammal kell, hogy számoljon.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
2/2017.(I.04.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Határon és
korokon átívelő kulturális örökség bemutatása a történelmi Nógrád területén” című pályázat
benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület egyetért a pályázat benyújtásával.
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

3.) A Képviselő-testület vállalja, hogy pályázati célok megvalósításához szükséges önrész
összegét, 41 750,75 EURO-t a 2017. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2017. évi költségvetés összeállítása és elfogadása
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

4. JAVASLAT A POLGÁRMESTER ÉS AZ ALPOLGÁRMESTEREK ILLETMÉNYÉNEK
ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester felolvassa Rákos Szabolcs alpolgármester levelét, mely
szerint 2017. február 1-jei hatállyal az alpolgármesteri tisztségéről le kíván mondani.
(A levél a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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Várszegi István megjegyzi, hogy az emelés jogszabály következménye és nem vita tárgya.
Furcsállta, hogy a polgármesterről és az alpolgármesterekről egy határozaton belül döntenek,
ő személyenként külön-külön szeretett volna szavazni. A határozati javaslatot elfogadhatónak
tartja. Kérdése, hogy az emelés így a mostani helyzetben is vonatkozik-e Rákos Szabolcs
alpolgármesterre.
Cseresznyés István kérdésére Nagy-Majdon József polgármester azt a választ adja, hogy
összegszerűen lett az illetmény a választás után megállapítva így kell róla szavazni a
testületnek. Rákos Szabolcsra is vonatkozik az emelés a megbízatásának végéig tartó
időszakra.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
3/2017.(I.04.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester és az
alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítására vonatkozó
előterjesztést és az alábbi határozatot fogadta el:
1) A Képviselő-testület Nagy-Majdon József polgármester illetményét 2017. január 1.
hatállyal havi bruttó 698 000 Ft-ban, költségtérítésének összegét havi bruttó 104 700
Ft-ban állapítja meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
2) A Képviselő-testület Letovai Zoltán alpolgármester illetményét 2017. január 1.
hatállyal havi bruttó 628 200 Ft-ban, költségtérítésének összegét havi bruttó 94 200
Ft-ban állapítja meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
3) A Képviselő-testület Rákos Szabolcs alpolgármester illetményét 2017. január 1.
hatállyal havi bruttó 488 600 Ft-ban, költségtérítésének összegét havi bruttó 73 300
Ft-ban állapítja meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Nagy-Majdon József polgármester a testület ülését 15 óra 38 perckor bezárja.
k.m.f.

Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző

