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Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 13-án
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: 9 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 9 fő jelen van, Cseresznyés
István és Sulyok Tibor képviselők távolmaradásukat előzetesen bejelentették, Várszegi István
később érkezik a Képviselő-testület határozatképes, az ülést 16 óra 18 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja meg a testület.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 9 igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadta:
1. Javaslat a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2117-01178 azonosítószámú „Csatlakozási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” pályázat
benyújtásáról szóló 25/2017. (II.15.) Öh. sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
2. Javaslat a Bartók Béla Térségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
alapdokumentumának módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Nagy-Majdon József polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a jelenleg a városban
tartózkodó MSZP-s miniszterelnök aspiráns Botka Lászlónak írt egy hivatalos levelet, melyet
az alábbiak szerint ismertet a képviselőkkel:
Tisztelt Polgármester Úr!
Engedje meg, hogy így polgármesterként, kollégaként pár gondolatomat megosszam
Önnel a 2017. április 13-i bátonyterenyei látogatása kapcsán.
Voltak már miniszterelnökök és miniszterelnök – jelöltek városomban, de az ritkán
fordult elő, hogy a látogató ne tájékozódott volna a város dolgairól a polgármestertől.
Én is örültem volna a találkozásnak, hisz akkor nem kellett volna levélben fordulnom
Önhöz. Tudom, gyakran megfordul térségemben a mátraalmási családi nyaralóban,
ugyanakkor a személyes találkozásra még nem volt lehetőségem.
Tudja, Bátonyterenye és térségében (így Szuha – Mátraalmáson is) a Szeviép végezte a
csatornázási folyamat kivitelezését. Drágán és nagyon hanyag minőségben. Biztosan
emlékszik rá, hiszen az MSZP kongresszusa épp akörnyékén volt az Ön városában,
Szegeden.
Persze, még ezért nem is hibáztathatnám Önt, de azért van két elvarratlan szál még
mindig az Ön házi építőipari cégével szemben! Igen a Szeviéppel. Tudja, az a cég az,
amelyik leányvállalatának, a Biztonsági Üzem Kft. vezetője a felszámolásig Újhelyi
István MSZP-s Európai parlamenti képviselő sofőrje volt. Merő véletlenségből ez a
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személy most a szegedi repülőtér vezetője. Bizonyára jól tette a dolgát, és minden
csomagját esetleg Nokiás dobozát célba juttatta. Ezért töretlen a bizalom.
A Bátonyterenyén elnyert közbeszerzés összege nem volt elegendő a csatornázás
befejezéséhez, ezért a kivitelező cég, igen az a bizonyos Szeviép adott kölcsön több
ütemben 124 millió forintot városom akkori MSZP-s vezetésének. Persze, akkor adtak
Ők kölcsön boldog-boldogtalannak, de leginkább az Önökhöz közel álló
szervezeteknek.
Aztán 2010-ben eltűnt az MSZP-s vezetés országosan és városomban is. A Szeviéppel
együtt, amit felszámoltak. És mint utólag kiderült, egy 250 millió forintos
garancialevéllel együtt, amit a csatornázási hibák kijavítására hívhatott volna le
Bátonyterenye.
Úgyhogy tisztelt szegedi polgármester úr, megértem, hogy nem látogatott meg. Vagy a
lelkiismeretével, vagy a lakosonként lenyúlt 30.000 forinttal nem tud elszámolni a
bátonyterenyeiek irányába. Azt nem értem, Szegedre hogy tud visszamenni, mert
munkaidőben nem a szegediek ügyét intézve, és nem hivatalos minőségben tartózkodik
városomban. Persze, szabadságot még vehetett ki… De ez legyen a szegediek dolga…
Ugye, amikor búvárkodni ment, az eltűnt bátonyterenyei 374 millió forintot keresve
merült alá, és nem abból?
Tisztelettel kérem, kártalanítsa Bátonyterenyét MSZP-s miniszterelnök – jelöltként,
vagy szegedi vezetőként!
Tudja, a gazdagok fizessenek, ne a szegény bátonyterenyei lakosok!
Bátonyterenye, 2017. április 12.
Tisztelettel:
Nagy-Majdon József
polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2117-01178 AZONOSÍTÓSZÁMÚ
„CSATLAKOZÁSI KONSTRUKCIÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZER
ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉHEZ” PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL SZÓLÓ
25/2017. (II.15.) ÖH. SZ. HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

1. JAVASLAT

Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
42/2017.(IV.13.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a KÖFOP-1.2.1VEKOP-16-2117-01178 azonosítószámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” pályázat benyújtásáról szóló 25/2017. (II.15.) Öh. sz.
határozat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot fogadta el:
A Képviselő-testület a 25/2017.(II.15.) Öh. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖFOP-1-2.1-VEKOP-16.
azonosítószámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” pályázat benyújtását jóváhagyja. Az igényelt támogatás összege
8 996 420 Ft.
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Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására,
támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségek és jogok
gyakorlására.
Határidő: értelemszerűen, illetve a támogatási megállapodás szerint
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
3. A Képviselő-testület az elnyert támogatási összegen felül szükséges max. 1 325 000
Ft+ÁFA-t saját forrásként az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítását a Képviselő-testület ülésére
terjessze be.
Határidő: a költségvetés soron következő módosításakor
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Várszegi István képviselő megérkezett a testület létszáma 10 fő.

2. JAVASLAT A BARTÓK BÉLA TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

MŰVÉSZETI ISKOLA ALAPDOKUMENTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
43/2017.(IV.13.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bartók Béla Térségi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapdokumentumának módosítására vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület támogatja az Alapfokú Művészeti Iskola maximális tanulói létszámának
190 főről 250 főre történő növelését.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Nagy-Majdon József polgármester a testület ülését 16 óra 25 perckor bezárja.
k.m.f.

Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző

