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Bátonyterenye Város Önkormányzata 

                  Képviselő-testülete  

 

8/2017.(V.30.) Önk. sz. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 30-án 

megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:   11 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján  

  Dr. Lengyel Tamás jegyző 

  Kiss László aljegyző  

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

  Szomora Sándor RNÖ képviselő 

  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, Macska 

Tamás képviselő távolmaradását előzetesen jelezte, a Képviselő-testület határozatképes, az 

ülést 10 óra 17 perckor megnyitja.  

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi 

javaslatot tárgyalja meg azzal a módosítással, hogy  

 

 javasolja napirendre venni 13. napirendi pontként az előzetesen kiküldött, az Idősügyi 

infokommunikációs program megvalósítása érdekében együttműködési megállapodás 

megkötéséről szóló javaslatot.  

 

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

elfogadta: 
 

1. Javaslat Bátonyterenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 4. 

módosítására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

2. Beszámoló a Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

3. Javaslat a Városi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2016. évi 

beszámolójának, valamint 2017. évi üzleti tervének elfogadására 
 

a. Javaslat a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2016. évi 

beszámolójának, valamint 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 

      Előterjesztő: Gál András ügyvezető 

      Meghívott: Sulyok Zoltán FEB elnök, Szőllősi Sándor könyvvizsgáló 
 

b. Javaslat a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 

2016. évi beszámolójának, valamint 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 

         Előterjesztő: Gubán Zoltán ügyvezető 

      Meghívott: Szomszéd Tamás FEB elnök,  

          Szerencsésné Jakubovics Erika könyvvizsgáló 
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c. Javaslat a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft. 

2016. évi beszámolójának, valamint 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 

Előterjesztő: Szedlák Imre ügyvezető 

      Meghívott: Ambruzs Ferenc FEB elnök,  

         Szerencsésné Jakubovics Erika könyvvizsgáló 

 

d. Javaslat a Mátraalja Térségfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi 

beszámolójának, valamint 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 

         Előterjesztő: Dr. Becsó Károly ügyvezető 

      Meghívott: Babcsán István FEB elnök, Szőllősi Sándor könyvvizsgáló 

 

 

4.   Előterjesztés Bátonyterenye Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervéről 

        Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

5.   Javaslat a 2016. évben végzett belső ellenőrzésekről készült éves összegző jelentés 

elfogadására 

     Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

6.   Javaslat a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítására vonatkozó feladat-ellátási 

szerződés elfogadására 

              Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

7.   Javaslat a helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

              Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

8.   Javaslat a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való 

nyilvánításáról szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotására  

    Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

9.   Javaslat Bátonyterenye Helyi Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatára 

     Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

10.   Javaslat támogatási hitel felvételére 

               Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

11.   Javaslat a víziközmű-rendszeren tulajdonjoggal rendelkező ellátásért felelősök 

képviseletére vonatkozó megállapodások jóváhagyására 

        Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

12.   Előterjesztés „Támogatói szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók 

feltételeinek fejlesztése” című pályázati kiírásra pályázat benyújtására 

              Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

13. Javaslat az Idősügyi infokommunikációs program megvalósítása érdekében 

együttműködési megállapodás megkötésére 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

14. Egyebek 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

 

1. JAVASLAT BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 4. MÓDOSÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Gembiczki Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke, Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási 

Bizottság elnöke, Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Sulyok Tibor a 

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot 

megtárgyalták és a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását javasolják a testületnek. 

 

 Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen és 3 tartózkodás szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotta: 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2017.(V.31.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

           (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

2. BESZÁMOLÓ A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 

ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, Gembiczki Ferenc az 

Ügyrendi Bizottság elnöke és Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, 

hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását 

javasolják a testületnek. Ugyanakkor Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke 

jelzi, hogy a beszámoló és a rendelet-tervezet elfogadását bizottsága nem támogatta. 

 

Várszegi István jelzi, hogy a zárszámadás munkát adott neki, hogy helyesírásilag átnézze, a 

jelzett hibákat ki is javították. Emiatt akár tanácsnoki posztot is kaphatna. Sok kérdésére 

választ kapott a bizottsági ülésen kettő kivételével. A polgármesteri hivatal személyi 

kiadásánál 2015-ben még 133 millió volt 42 fő 42 státuszon, 2016-ban már 162 millió forint 

és 35 fő 36 státuszon. Mi okozta az emelkedést? A városfenntartásnál 2015-ben 1,7 millió 

volt a bevétel, míg 2016-ban 5,7 millió, ami nem csekély növekedés. Jelentősen megugrott az 

állami és helyi ünnepségekre fordítandó összeg 2015-höz képest, szintén nőtt a képviselő-

testület működésére fordított összeg. Utóbbiban nem csak a testület kiadásai vannak, hanem 

más kiadások is. Furcsállja, hogy az összes tenyészállat a közmunkaprogramban csak 118 

ezer forintot ér. A zárszámadás tartalmazza azt a pályázatot, melynek keretében 11 milliót 

vissza kellett fizetni. Amíg nem kap a kérdésekre választ, addig természetes, hogy 

tartózkodott a bizottság. 

 

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a hivatalon belül nagy változások 2010 

óta nem voltak. Óhatatlan, hogy a testületi anyagok hibát tartalmazzanak, viszont Várszegi 

István felajánlotta, hogy az anyagokat helyesírásilag átnézi, így akár fizetség nélküli 

tanácsnoki posztot is kaphat hozzá.  
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Az 5,7 millió az elvárthoz képes csekély összeg. Véleménye szerint a közmunkánál ki kellene 

választani egy portfóliót és azt erősíteni. Most még szerteágazó a cég tevékenysége, mert a 

foglalkoztatási szempontokat is nézik. Megjegyzi, hogy a visszafizetésre ítélt pályázat neve 

nem jól szerepel a beszámolóban. 

 

Kovács Krisztián osztályvezető hozzáteszi, hogy a hivatali többlet bér és járuléknövekedést a 

hivatal által indított közfoglalkoztatási pályázat eredménye. Utánanéztek a tenyészállatok 

nyilvántartásának, a 118 ezer forint nettó összeg, értékvesztéssel számolva, hízóra, kecskére, 

mangalicára, juhokra bontottan. A mérleg megfelelően alátámasztott. 

 

Győriné Új Mária megjegyzi, hogy a tenyészállatok külön kategóriát képeznek a 

számvitelben az összes állatállományhoz képest. 

 

Várszegi István megjegyzi, hogy a gépkocsikkal kapcsolatban még nem kapott választ, 

illetve még nem kapott arra sem választ, hogy az önkormányzatnál kik dolgoznak megbízási 

szerződéssel. 

 

Nagy-Majdon József polgármester kikéri, hogy Huszár Máté Várszegi Istvánon keresztül 

kampánycélokból a bátonyterenyei költségvetésben kutakodjon. Képviselőként Várszegi 

István bármely anyagba betekinthet, jegyzeteket készíthet róla. A betekintést kell biztosítani 

és nem az anyagokat kézbe adni. 

 

Várszegi István nem lát abban semmi kivetnivalót, hogy Huszár Máté gyakran jelenik meg 

Bátonyterenyén. 

 

 Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen és 3 tartózkodás szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotta: 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2017.(V.31.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetése zárszámadásáról 
 

           (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

3. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ GAZDASÁGI 

TÁRSASÁGOK 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK, VALAMINT 2017. ÉVI ÜZLETI 

TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA 

 

a. JAVASLAT A BÁTONYREHAB REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT. 

2016. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK, VALAMINT 2017. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK 

ELFOGADÁSÁRÓL 

      ELŐTERJESZTŐ: GÁL ANDRÁS ÜGYVEZETŐ 

      MEGHÍVOTT: SULYOK ZOLTÁN FEB ELNÖK, SZŐLLŐSI SÁNDOR 

KÖNYVVIZSGÁLÓ 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Gál András ügyvezetőt és Sulyok Zoltán FEB 

elnököt, akik részt vesznek a napirendi pont tárgyalásán. 
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Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Sulyok Tibor a Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a 

határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek. 

 

Várszegi István jelzi, hogy az összes cégnél szeretné a FEB jegyzőkönyveket megnézni az 

idei és a tavalyi év tekintetében. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

62/2017.(V.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a BÁTONYREHAB 

Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának és 2017. évi üzleti 

tervének elfogadásra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

  

1.) A Képviselő-testület a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2016. évi 

egyszerűsített éves beszámolóját  

        36.921  EFt eszközök-források értékkel, 

           -1.442  EFt adózás előtti eredménnyel,  

           -1.442 EFt adózott eredménnyel  

                 elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Nagy-Majdon József  polgármester  

                       Gál András ügyvezető 
 

2.) A Képviselő-testület a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2016. évi 

közhasznúsági jelentését (mellékletét) 

   95.369 EFt bevétellel,  

   96.811 EFt ráfordítási összeggel,  

   70 fő statisztikai állományi létszámmal,  

   67 fő megváltozott munkaképességű létszámmal, 

   73.920 EFt közhasznú célra kapott központi költségvetési támogatással 

               elfogadja.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Nagy-Majdon József  polgármester  

                      Gál András ügyvezető 
 

3.) A Képviselő-testület a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti 

tervét  

 104.720 EFt bevétellel,   

 104.460 EFt kiadással,      

        260 EFt eredménnyel  

                elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Nagy-Majdon József  polgármester  

                      Gál András ügyvezető 
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b. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI VAGYONKEZELŐ ÉS 

FOGLALKOZTATÁSI NONPROFIT KFT. 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK, 

VALAMINT 2017. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 

         ELŐTERJESZTŐ: GUBÁN ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ 

      MEGHÍVOTT: SZOMSZÉD TAMÁS FEB ELNÖK,  

          SZERENCSÉSNÉ JAKUBOVICS ERIKA KÖNYVVIZSGÁLÓ 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Gubán Zoltán ügyvezetőt és Szomszéd Tamás 

FEB elnököt, akik részt vesznek a napirendi pont tárgyalásán. 

 

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Sulyok Tibor a Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a 

határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.  

 

Várszegi István megdicséri a cégnél működő Felügyelő Bizottságot. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

63/2017.(V.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 

Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának, 

2017. évi üzleti tervének elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.) A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 

2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját 

     89.702 EFt eszközök-források értékkel, 

     - 36.360 EFt adózás előtti eredménnyel,  

     - 36.360 EFt adózott eredménnyel (veszteséggel), 

 elfogadja. 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Nagy-Majdon József polgármester  

                      Gubán Zoltán ügyvezető 
 

2.) Képviselő-testület a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2017. 

évi üzleti tervét  

  115.549 EFt bevétellel, 

  141.109 EFt kiadással, 

  -25.560  EFt adózás előtti eredménnyel (veszteséggel)  

       elfogadja.   
 

       Határidő: azonnal 

       Felelős  : Nagy-Majdon József polgármester 

                      Gubán Zoltán ügyvezető 
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c. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI TANUSZODA 

LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT. 2016. ÉVI 

BESZÁMOLÓJÁNAK, VALAMINT 2017. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK 

ELFOGADÁSÁRÓL 

ELŐTERJESZTŐ: SZEDLÁK IMRE ÜGYVEZETŐ 

      MEGHÍVOTT: AMBRUZS FERENC FEB ELNÖK,  

         SZERENCSÉSNÉ JAKUBOVICS ERIKA KÖNYVVIZSGÁLÓ 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Szedlák Imre ügyvezetőt, aki részt vesz a 

napirendi pont tárgyalásán. 

 

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Sulyok Tibor a Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a 

határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek. 

 

Czikora Györgyné megjegyzi, hogy a jövőben akkor várható el minőségi munka a csapattól, 

ha a személyi feltételeket biztosítják, ami bérrel jár majd. Az ügyvezető ötleteinek, 

javaslatainak személyi vagy anyagi ára van. 

 

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy ez évben egy szakmai team felépítése 

zajlik. Igyekeznek az anyagi feltételeket biztosítani. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

64/2017.(V.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 

Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának 

elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető NKft. 2016. évi 

egyszerűsített éves beszámolóját  

  345.870  EFt eszközök-források értékkel, 

   21.839  EFt adózás előtti eredménnyel, 

      1.092 EFt adófizetési kötelezettséggel, 

    20.747  EFt  adózott eredménnyel  

        elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Nagy-Majdon József polgármester  

                 Szedlák Imre ügyvezető 
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d. JAVASLAT A MÁTRAALJA TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 

2016. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK, VALAMINT 2017. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK 

ELFOGADÁSÁRÓL 

         ELŐTERJESZTŐ: DR. BECSÓ KÁROLY ÜGYVEZETŐ 

      MEGHÍVOTT: BABCSÁN ISTVÁN FEB ELNÖK, SZŐLLŐSI SÁNDOR 

KÖNYVVIZSGÁLÓ 
 

Nagy-Majdon József polgármester a köszönti dr. Becsó Károly ügyvezetőt, aki részt vesz a 

napirendi pont tárgyalásán. 

 

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke és Várszegi István a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a 

határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek. 

 

Várszegi István megjegyzi, hogy a bizottsági ülésen folytatott beszélgetés alapján az 

ügyvezetőnek bizalmat szavaztak és amennyiben a terveket megvalósítja, akkor a cégnek lesz 

létjogosultsága a városban. 

 

Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy a cég már egy jelentős fejlesztési 

csomagot hozott Bátonyterenyére. Elfogadták az ipari park pályázatot, benne az összekötő 

úttal. Nyert a munkahelyek megközelítését megkönnyítő kerékpárút pályázat, játszóterek 

épülnek, újulnak meg, közösségi terek valósulnak meg. A pályázatok egymásra épülnek. 

Becslések szerint 4-5 milliárd forint értékű fejlesztési összeg érkezik Bátonyterenyére. Az 

ügyvezető ehhez a kapcsolati tőkéjét is latba vetette. 

 

Cseresznyés István kérdése, hogy mit takar az alvállalkozói költség, melyre dr. Becsó 

Károly azt válaszolja, hogy ez a költség a pályázatokhoz szükséges szerteágazó szakmai 

ismeretekkel rendelkező személyek költségét takarja, hiszen ezekkel az ismeretekkel sem a 

cég, sem a város nem rendelkezik. 

 

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy ezek a költségek a pályázatokban 

elszámolhatóak. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

65/2017.(V.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátraalja 

Térségfejlesztő Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának és 2017. évi üzleti 

tervének elfogadásra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület a Mátraalja Térségfejlesztő NKft. 2016. évi egyszerűsített éves 

beszámolóját  

      3.151 EFt eszközök-források értékkel, 

     -1.974 EFt adózás előtti eredménnyel, 

           12 EFt adófizetési kötelezettséggel, 

     -1.986  EFt adózott eredménnyel (veszteséggel) 

                        elfogadja. 

 



10 

 

A 2016. évi üzleti évben keletkezett 1.986 EFt adózott eredmény veszteség, eredménytartalék 

igénybevételére nem kerül sor, az üzleti évre osztalék nem kerül jóváhagyásra. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Nagy-Majdon József polgármester  

                Dr. Becsó Károly ügyvezető 
 

2.) A Képviselő-testület a Mátraalja Térségfejlesztő NKft. 2017. évi üzleti tervét  

    18.000 EFt működési bevétellel   

    17.543 EFt működési kiadással      

         457 EFt adózás előtti eredménnyel  elfogadja. 
 

      Határidő: azonnal 

      Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester                       

                     Dr. Becsó Károly ügyvezető 

 

 

4. ELŐTERJESZTÉS BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI 

KÖZBESZERZÉSI TERVÉRŐL 

        ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ 
 

Sulyok Tibor képviselő az üléstermen kívül tartózkodik, a testület létszáma 10 fő. 

 

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 

megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. 

Kérdésként merült fel benne, hogy a feltüntetett összegek elegendőek lesznek-e. 

 

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

fogadta el: 

66/2017.(V.30.) 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 2017. évi közbeszerzési tervét 

elfogadja.  

 

Határidő:  folyamatosan 

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester  

dr. Lengyel Tamás jegyző  

Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető  

 

 

5. JAVASLAT A 2016. ÉVBEN VÉGZETT BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL KÉSZÜLT 

ÉVES ÖSSZEGZŐ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRA 

     ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Győriné Új Mária belső ellenőrt, aki részt vesz a 

napirendi pont tárgyalásán. 
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Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 

megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. Kéri, 

hogy a jelzett problémákat igyekezzenek kiküszöbölni. 

 

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

fogadta el: 

67/2017.(V.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016-ben végzett 

belső ellenőrzésekről készült jelentést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a 2016. évi belső ellenőrzési 

tevékenységről szóló jelentést elfogadja. 

 

2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az ellenőrzések során 

tett megállapításokat a gazdálkodás folyamán vegye figyelembe.  

       

Határidő: értelemszerűen 

      Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

 

6.   JAVASLAT A FOGORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS ELFOGADÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 

megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. 

 

Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy problémát okoz, hogy nincsenek minden 

információ birtokában. Maximum a feltüntetett összegig vállalnak kötelezettséget a feladatra 

december 31-ig. Ugyanakkor a SOTE felajánlotta, hogy ingyenesen vállalják a fogorvosi 

ügyelet ellátását Budapesten, de nem akarják azt, hogy a bátonyterenyeieknek Budapesten 

legyen lehetőségük a fogorvosi ügyelet igénybevételére. Viszont a salgótarjáni szolgáltató 

nem tudott pontos kimutatást adni az összegről, arra kalkulált egy árat, hogy a megye összes 

települését ők látják el. Az viszont már látszik, hogy a megye nyugati fele biztosan nem veszi 

igénybe ezt a szolgáltatást Salgótarjántól. Így az összeg akár a duplájára is emelkedhet. Több 

olyan eszköz és anyagigénnyel számoltak, ami ügyeletben nem jelentkezik. A feladatot 

biztosítani kell, de egy esetleges változás esetén újra a testület elé terjesztik az ügyet. 

Hozzáteszi, hogy tárgyaltak a város fogorvosaival is, de ők nem vállalják az ügyelet ellátását. 

 

Sulyok Tibor képviselő az ülésterembe visszatért, a testület létszáma 11 fő. 

 

Várszegi István megjegyzi, hogy az eddigi gyakorlat szerint is a salgótarjáni fogorvosi 

ügyeletet vették igénybe azok, akiknek szükséges volt, így nem érti, hogy miért csak most 

kötelez a kormányhivatal arra, hogy csatlakozni kell a salgótarjáni ellátáshoz. Elképzelhető 

lenne-e, hogy az ellátott betegek száma alapján fizessenek a települések a szolgáltatónak? 
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Nagy-Majdon József polgármester szerint a finanszírozásnál számít az ellátott betegek száma 

és nem a tényleges költségeknél. Megyei jogú városnál kötelező feladat a fogorvosi ügyelet 

biztosítása és jogos követelés is Salgótarjántól, hogy a települések fel, hogy saját terheit 

csökkenthesse. Kerestek más megoldást is, de sehol nem tudják megoldani olcsóbban. A 

háziorvosi ügyelet sem kerül kevésbe a városnak. Megjegyzi, hogy sok esetben azt sem 

megfelelően veszik igénybe az itt élők. 

 

Cseresznyés István kérdése, hogy törvényileg mi a különbség a háziorvosi és a fogorvosi 

ügyeleti ellátás között. A fogorvosi ügyelet miért vállalási alapon működik, miért nem 

kötelező úgy, mint a háziorvosi ügyelet? 

 

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy nincsenek az önkormányzat kezében 

olyan eszközök, amikkel befolyásolni tudnák a házi vagy fogorvosokat, hogy működjenek 

közre az ügyelet ellátásában. Utal arra, hogy volt már szó a háziorvosi ügyeletek 

központosításáról is az orvoshiány miatt. Bátonyterenyén szerencsére még minőségi 

orvosokkal vannak feltöltve a körzetek. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

68/2017.(V.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a fogorvosi ügyeleti 

ellátás biztosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot fogadta el: 

 

1. A Képviselő-testület az egészségügyi alapellátásról szóló 2005.évi CXXIII. törvény 5.§ 

(1) bekezdés c) pontja foglalt fogorvosi ügyeleti ellátási kötelezettsége teljesítése 

érdekében egyetért a határozat melléklete szerinti feladat-ellátási szerződés 

megkötésével a Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központtal. 

Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás 

társadalombiztosítás által nem fedezett költségeit lakosságszám arányosan a 

Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központ részére megfizeti, aminek 

fedezetét - 2017. július 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra - maximum 

664.456 Ft-ot az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének soron következő 

módosítása során biztosítja. 

     

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

   dr. Lengyel Tamás jegyző 

   Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 
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7.   JAVASLAT A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL SZÓLÓ 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke és Gembiczki Ferenc az Ügyrendi 

Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a rendelet-tervezetben 

foglaltak elfogadását javasolják a testületnek. 

 

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy Bátonyterenyén a település 

szerkezetéből adódóan szinte duplán látják el a közművelődési feladatokat, ennek ellenére 

mindig jelentkezik igény arra, hogy még jobb ellátást szeretnének az egyes településrészeken 

élők. Holott olcsóbb lenne központosított intézménnyel ellátni a feladatot. Bízik benne, hogy 

a település összeépülésével egy közös városközponti közösségi tér kialakításával erre is 

lehetőség lesz. Kéri, hogy a bátonyterenyei identitást erősítsék a lakosságban a képviselők is. 

 

Sulyok Tibor képviselő az üléstermet elhagyta, a testület létszáma 10 fő. 

 

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

alkotta: 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2017.(V.31.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a helyi közművelődési feladatokról 
 

           (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

8.   JAVASLAT A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK NAPJA MUNKASZÜNETI 

NAPPÁ VALÓ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

MEGALKOTÁSÁRA  

  ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ 
 

Gembiczki Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 

megtárgyalta és a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. 

 

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

alkotta: 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2017.(V.31.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról 

           (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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9.   JAVASLAT BÁTONYTERENYE HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 

FELÜLVIZSGÁLATÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 

megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. 

 

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

fogadta el: 

69/2017.(V.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

A Képviselő-testület az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. törvény 31.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a HEP 

áttekintésének eleget tett, és azt változatlan formában jóváhagyja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Nagy-Majdon József polgármester 

                dr. Lengyel Tamás jegyző                           

 

 

10.   JAVASLAT TÁMOGATÁSI HITEL FELVÉTELÉRE 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 

megtárgyalta és a határozati javaslatokban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. 

Szeretné viszont, ha megnyugtatnák, hogy az önkormányzat tudja majd kezelni az 500 milliós 

hitelt. 

 

Sulyok Tibor képviselő az ülésterembe visszatért, a testület létszáma 11 fő. 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy egyetlen bank sem ad úgy hitelt, hogy 

nincs mögötte biztosíték. Itt az aláírt, nyertes pályázati megállapodások jelentik a biztosítékot. 

A lehívott hitel visszafizetése automatikusan fog történni a pályázati előlegekből. Az 500 

millió csak egy keretösszeg, ami a pályázatok megvalósításához kötődő költség az 5 

milliárdos pályázati csomagnál. Tervezési, közbeszerzési és egyéb díjakat foglal magába, 

ezeket előlegezik meg. Így előnyhöz jutnak azon önkormányzatokhoz képest, melyek nem 

rendelkeznek megfelelő forrással. Arra is kell gondolni, hogy a piac szakemberhiánnyal küzd, 

így előbb tudnak szakemberekhez fordulni, ha rendelkeznek forrással. 

 

Várszegi István az elmondottak alapján úgy látja, hogy a hitelből az önkormányzat kifizeti 

azokat az összegeket, amik a pályázatok beindításához, vagy magához a pályázathoz kellenek, 

a kifizetett hitel pedig az érkező pályázati támogatásból rögtön visszafizetésre kerül, nem más 

célra fog fordítódni. Kérdése, hogy a számlák kezelési költsége mekkora összeg lesz. 
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Nagy-Majdon József polgármester a kezelési költséget nem tudja megjósolni, függ attól, 

hogy milyen gyorsan kerül utalásra a pályázati támogatás. Némi plusz költséggel kell 

számolni ezen a téren, de a pályázatok zavartalan lebonyolításához erre szükség van. 

 

Kovács Krisztián osztályvezető hangsúlyozza, hogy a bátonyterenyei önkormányzat 

egyedülálló országosan abban, hogy a TOP-os források felhasználásában hitelszerződésileg és 

gondolkodásban itt tart. Így válik lehetővé a pályázatok zavartalan lebonyolítása. 

 

Cseresznyés István kérdése, hogy miért van arra szükség, hogy a helyi adók fedezetül 

szolgáljanak a hitelekhez. Mekkora kockázatot jelent egy ekkora hitel felvétele úgy hogy az 

önkormányzat már rendelkezik egyéb hitelekkel is? 

 

Nagy-Majdon József polgármester utal a Norvég Alap pályázatára, melyet vissza kellett 

fizetni a sok előkészítő munka ellenére, mert nem tudták határidőn belül megvalósítani. 

Ugyanakkor az előkészítő munkához kapcsolódó számlákat ki kellett fizetni kb. 30 millió 

forint értékben. Ezt peresíteni tervezik felelőtlen üzleti magatartás miatt. Hasonló esetek 

elkerülése miatt az OTP is igyekszik bebiztosítani magát. Az az érdek, hogy a pályázatok 

mielőbb megvalósulhassanak. 

 

Kovács Krisztián hozzáteszi, hogy az önkormányzat nem rendelkezik nagy hitelkerettel, két 

hitele van jelenleg. A támogatás-megelőző hitelekben nem lát kockázatot, amennyiben a 

támogatási összegek lehívása zökkenőmentes lesz. Lesz olyan pályázat, amelynél nem is lesz 

szükség a hitel lehívására. 

 

Cseresznyés István úgy látja, hogy az önkormányzat azt igyekszik megelőzni a 

hitelfelvétellel, hogy ne fordulhasson az elő, hogy a pályázatok határidőn belüli 

megvalósítását megakadályozza egy esetleges szakemberhiány. 

 

Nagy-Majdon József polgármester úgy látja, hogy a választási időszak közeledtével minden 

önkormányzat legfontosabb feladata az lesz, hogy a saját fejlesztését, pályázatait megcsinálja. 

Igyekeznek a piacon most lévő szabad kapacitásokat időben lekötni. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyenként döntve, minden egyes határozati 

javaslat esetében 10 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi 8 határozatot fogadta el: 

 

70/2017.(V.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 

Önkormányzat támogatás-megelőlegező hitel 2017. évi felvételéről szóló előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület engedélyezi a TOP-4.2.1-15-NG1 Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyban kiírt "Szociális alapszolgáltatások 

fejlesztése és létrehozása Bátonyterenyén" című pályázat megvalósítása érdekében az OTP 

Bank NyRt-től támogatás-megelőlegező hitel felvételét az alábbi összegben és feltételek 

mellett:  

- hitelkeret:     30 millió Ft 

- éves kamat mértéke:    változó 3 havi BUBOR + 2,5 %, (kb.: évi 2,65 %)  

- kezelési díj:     változó évi 0,50 % (igénybevett rész után)  
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- rendelkezésre tartási jutalék:   változó évi 1,00 % (igénybe nem vett rész 

után) 

- hiteldíj fizetés:    negyedévente, negyedév utolsó munkanapján,  

illetve szerződés megszűnésekor  

(igénybevett rész után) 

- lejárat:     2019.12.31. 

- hitel biztosítéka:   a) a feladat megvalósítására megkötött 

támogatási  

szerződés követelésen alapított jelzálogszerződés 

alapján;  

b) óvadéki szerződés megkötése fizetési számla 

követelésre 

 

2.  A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a 

hitel és a hitelhez kapcsolódó járulékok összegét az önkormányzat mindenkori éves 

költségvetésébe betervezi, jóváhagyja és teljesíti.  

 

3. A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetés fedezeteként felajánlja az 

önkormányzatot megillető támogatási bevételt, valamint a helyi adó és helyben maradó 

gépjárműadó bevételeit. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a városgazdálkodási osztályvezetőt, 

hogy az OTP Bank Nyrt.-vel a támogatás-megelőlegező hitelszerződést és a hozzá kapcsolódó 

fedezeti szerződéseket aláírják, a szükséges nyilatkozatokat kiadják. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

               dr. Lengyel Tamás jegyző 

               Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

 

 

71/2017.(V.30.) Öh. sz. 

Határozat 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 

Önkormányzat támogatás-megelőlegező hitel 2017. évi felvételéről szóló előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület engedélyezi a TOP-5.2.1-15- NG1 A társadalmi együttműködés 

erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok tárgyban kiírt "Társadalmi 

együttműködést segítő komplex programok Bátonyterenyén" című pályázat megvalósítása 

érdekében az OTP Bank NyRt-től támogatás-megelőlegező hitel felvételét az alábbi összegben 

és feltételek mellett:  

- hitelkeret:     50 millió Ft 

- éves kamat mértéke:    változó 3 havi BUBOR + 2,5 %, (kb.: évi 2,65 %)  

- kezelési díj:     változó évi 0,50 % (igénybevett rész után)  

- rendelkezésre tartási jutalék:   változó évi 1,00 % (igénybe nem vett rész 

után) 

- hiteldíj fizetés:    negyedévente, negyedév utolsó munkanapján,  

illetve szerződés megszűnésekor  
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(igénybevett rész után) 

- lejárat:     2019.12.31. 

- hitel biztosítéka:   a) a feladat megvalósítására megkötött 

támogatási  

szerződés követelésen alapított jelzálogszerződés 

alapján;  

b) óvadéki szerződés megkötése fizetési számla 

követelésre 

 

2.  A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a 

hitel és a hitelhez kapcsolódó járulékok összegét az önkormányzat mindenkori éves 

költségvetésébe betervezi, jóváhagyja és teljesíti.  

 

3. A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetés fedezeteként felajánlja az 

önkormányzatot megillető támogatási bevételt, valamint a helyi adó és helyben maradó 

gépjárműadó bevételeit. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a városgazdálkodási osztályvezetőt, 

hogy az OTP Bank Nyrt.-vel a támogatás-megelőlegező hitelszerződést és a hozzá kapcsolódó 

fedezeti szerződéseket aláírják, a szükséges nyilatkozatokat kiadják. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

               dr. Lengyel Tamás jegyző 

               Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

 

 

72/2017.(V.30.) Öh. sz. 

Határozat 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 

Önkormányzat támogatás-megelőlegező hitel 2017. évi felvételéről szóló előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület engedélyezi a TOP-1.4.1-15-NG1 A foglalkoztatás és az életminőség 

javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 

tárgyban kiírt "Bátonyterenye Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése" című pályázat 

megvalósítása érdekében az OTP Bank NyRt-től támogatás-megelőlegező hitel felvételét az 

alábbi összegben és feltételek mellett:  

- hitelkeret:     50 millió Ft 

- éves kamat mértéke:    változó 3 havi BUBOR + 2,5 %, (kb.: évi 2,65 %)  

- kezelési díj:     változó évi 0,50 % (igénybevett rész után)  

- rendelkezésre tartási jutalék:   változó évi 1,00 % (igénybe nem vett rész 

után) 

- hiteldíj fizetés:    negyedévente, negyedév utolsó munkanapján,  

illetve szerződés megszűnésekor  

(igénybevett rész után) 

- lejárat:     2019.12.31. 

- hitel biztosítéka:   a) a feladat megvalósítására megkötött 

támogatási  
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szerződés követelésen alapított jelzálogszerződés 

alapján;  

b) óvadéki szerződés megkötése fizetési számla 

követelésre 

 

2.  A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a 

hitel és a hitelhez kapcsolódó járulékok összegét az önkormányzat mindenkori éves 

költségvetésébe betervezi, jóváhagyja és teljesíti.  

 

3. A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetés fedezeteként felajánlja az 

önkormányzatot megillető támogatási bevételt, valamint a helyi adó és helyben maradó 

gépjárműadó bevételeit. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a városgazdálkodási osztályvezetőt, 

hogy az OTP Bank Nyrt.-vel a támogatás-megelőlegező hitelszerződést és a hozzá kapcsolódó 

fedezeti szerződéseket aláírják, a szükséges nyilatkozatokat kiadják. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

               dr. Lengyel Tamás jegyző 

               Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

 

 

73/2017.(V.30.) Öh. sz. 

Határozat 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 

Önkormányzat támogatás-megelőlegező hitel 2017. évi felvételéről szóló előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület engedélyezi a TOP-1.4.1-15-NG1 A foglalkoztatás és az életminőség 

javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 

tárgyban kiírt "Bátonyterenye Napsugár tagóvoda fejlesztése" című pályázat megvalósítása 

érdekében az OTP Bank NyRt-től támogatás-megelőlegező hitel felvételét az alábbi összegben 

és feltételek mellett:  

- hitelkeret:     50 millió Ft 

- éves kamat mértéke:    változó 3 havi BUBOR + 2,5 %, (kb.: évi 2,65 %)  

- kezelési díj:     változó évi 0,50 % (igénybevett rész után)  

- rendelkezésre tartási jutalék:   változó évi 1,00 % (igénybe nem vett rész 

után) 

- hiteldíj fizetés:    negyedévente, negyedév utolsó munkanapján,  

illetve szerződés megszűnésekor  

(igénybevett rész után) 

- lejárat:     2019.12.31. 

- hitel biztosítéka:   a) a feladat megvalósítására megkötött 

támogatási  

szerződés követelésen alapított jelzálogszerződés 

alapján;  

b) óvadéki szerződés megkötése fizetési számla 

követelésre 
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2.  A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a 

hitel és a hitelhez kapcsolódó járulékok összegét az önkormányzat mindenkori éves 

költségvetésébe betervezi, jóváhagyja és teljesíti.  

 

3. A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetés fedezeteként felajánlja az 

önkormányzatot megillető támogatási bevételt, valamint a helyi adó és helyben maradó 

gépjárműadó bevételeit. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a városgazdálkodási osztályvezetőt, 

hogy az OTP Bank Nyrt.-vel a támogatás-megelőlegező hitelszerződést és a hozzá kapcsolódó 

fedezeti szerződéseket aláírják, a szükséges nyilatkozatokat kiadják. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

               dr. Lengyel Tamás jegyző 

               Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

 

 

74/2017.(V.30.) Öh. sz. 

Határozat 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 

Önkormányzat támogatás-megelőlegező hitel 2017. évi felvételéről szóló előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület engedélyezi a TOP-3.2.1-15-NG1 Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése tárgyban kiírt "Bátonyterenye város középületeinek energetikai korszerűsítése" 

című pályázat megvalósítása érdekében az OTP Bank NyRt-től támogatás-megelőlegező hitel 

felvételét az alábbi összegben és feltételek mellett:  

- hitelkeret:     68 millió Ft 

- éves kamat mértéke:    változó 3 havi BUBOR + 2,5 %, (kb.: évi 2,65 %)  

- kezelési díj:     változó évi 0,50 % (igénybevett rész után)  

- rendelkezésre tartási jutalék:   változó évi 1,00 % (igénybe nem vett rész 

után) 

- hiteldíj fizetés:    negyedévente, negyedév utolsó munkanapján,  

illetve szerződés megszűnésekor  

(igénybevett rész után) 

- lejárat:     2019.12.31. 

- hitel biztosítéka:   a) a feladat megvalósítására megkötött 

támogatási  

szerződés követelésen alapított jelzálogszerződés 

alapján;  

b) óvadéki szerződés megkötése fizetési számla 

követelésre 

 

2.  A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a 

hitel és a hitelhez kapcsolódó járulékok összegét az önkormányzat mindenkori éves 

költségvetésébe betervezi, jóváhagyja és teljesíti.  
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3. A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetés fedezeteként felajánlja az 

önkormányzatot megillető támogatási bevételt, valamint a helyi adó és helyben maradó 

gépjárműadó bevételeit. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a városgazdálkodási osztályvezetőt, 

hogy az OTP Bank Nyrt.-vel a támogatás-megelőlegező hitelszerződést és a hozzá kapcsolódó 

fedezeti szerződéseket aláírják, a szükséges nyilatkozatokat kiadják. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

               dr. Lengyel Tamás jegyző 

               Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

 

 

75/2017.(V.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 

Önkormányzat támogatás-megelőlegező hitel 2017. évi felvételéről szóló előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta: 

1. A Képviselő-testület engedélyezi a TOP-3.2.2-15-NG1 Önkormányzatok által vezérelt, a 

helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló 

energiaellátás megvalósulása, komplex fejlesztési programok keretében tárgyban kiírt 

"Napelemes kiserőmű létesítése Bátonyterenyén" cmű pályázat megvalósítása érdekében az 

OTP Bank NyRt-től támogatás-megelőlegező hitel felvételét az alábbi összegben és feltételek 

mellett:  

- hitelkeret:     80 millió Ft 

- éves kamat mértéke:    változó 3 havi BUBOR + 2,5 %, (kb.: évi 2,65 %)  

- kezelési díj:     változó évi 0,50 % (igénybevett rész után)  

- rendelkezésre tartási jutalék:   változó évi 1,00 % (igénybe nem vett rész 

után) 

- hiteldíj fizetés:    negyedévente, negyedév utolsó munkanapján,  

illetve szerződés megszűnésekor  

(igénybevett rész után) 

- lejárat:     2019.12.31. 

- hitel biztosítéka:   a) a feladat megvalósítására megkötött 

támogatási  

szerződés követelésen alapított jelzálogszerződés 

alapján;  

b) óvadéki szerződés megkötése fizetési számla 

követelésre 

 

2.  A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a 

hitel és a hitelhez kapcsolódó járulékok összegét az önkormányzat mindenkori éves 

költségvetésébe betervezi, jóváhagyja és teljesíti.  

 

3. A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetés fedezeteként felajánlja az 

önkormányzatot megillető támogatási bevételt, valamint a helyi adó és helyben maradó 

gépjárműadó bevételeit. 
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4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a városgazdálkodási osztályvezetőt, 

hogy az OTP Bank Nyrt.-vel a támogatás-megelőlegező hitelszerződést és a hozzá kapcsolódó 

fedezeti szerződéseket aláírják, a szükséges nyilatkozatokat kiadják. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

               dr. Lengyel Tamás jegyző 

               Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

 

 

76/2017.(V.30.) Öh. sz. 

Határozat 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 

Önkormányzat támogatás-megelőlegező hitel 2017. évi felvételéről szóló előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület engedélyezi a TOP-2.1.2-15-NG1 Zöld város kialakítása tárgyban kiírt 

"Zöldterület fejlesztés Bátonyterenyén" című pályázat megvalósítása érdekében az OTP Bank 

NyRt-től támogatás-megelőlegező hitel felvételét az alábbi összegben és feltételek mellett:  

- hitelkeret:     200 millió Ft 

- éves kamat mértéke:    változó 3 havi BUBOR + 2,5 %, (kb.: évi 2,65 %)  

- kezelési díj:     változó évi 0,50 % (igénybevett rész után)  

- rendelkezésre tartási jutalék:   változó évi 1,00 % (igénybe nem vett rész 

után) 

- hiteldíj fizetés:    negyedévente, negyedév utolsó munkanapján,  

illetve szerződés megszűnésekor  

(igénybevett rész után) 

- lejárat:     2019.12.31. 

- hitel biztosítéka:   a) a feladat megvalósítására megkötött 

támogatási  

szerződés követelésen alapított jelzálogszerződés 

alapján;  

b) óvadéki szerződés megkötése fizetési számla 

követelésre 

 

2.  A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a 

hitel és a hitelhez kapcsolódó járulékok összegét az önkormányzat mindenkori éves 

költségvetésébe betervezi, jóváhagyja és teljesíti.  

 

3. A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetés fedezeteként felajánlja az 

önkormányzatot megillető támogatási bevételt, valamint a helyi adó és helyben maradó 

gépjárműadó bevételeit. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a városgazdálkodási osztályvezetőt, 

hogy az OTP Bank Nyrt.-vel a támogatás-megelőlegező hitelszerződést és a hozzá kapcsolódó 

fedezeti szerződéseket aláírják, a szükséges nyilatkozatokat kiadják. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 
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               dr. Lengyel Tamás jegyző 

               Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

 

 

77/2017.(V.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 

Önkormányzat támogatás-megelőlegező hitel 2017. évi felvételéről szóló előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület engedélyezi a TOP-5.1.2-15-NG1 Helyi foglalkoztatási paktum 

tárgyban kiírt pályázat megvalósítása érdekében az OTP Bank NyRt-től támogatás-

megelőlegező hitel felvételét az alábbi összegben és feltételek mellett:  

- hitelkeret:     7 millió Ft 

- éves kamat mértéke:    változó 3 havi BUBOR + 2,5 %, (kb.: évi 2,65 %)  

- kezelési díj:     változó évi 0,50 % (igénybevett rész után)  

- rendelkezésre tartási jutalék:   változó évi 1,00 % (igénybe nem vett rész 

után) 

- hiteldíj fizetés:    negyedévente, negyedév utolsó munkanapján,  

illetve szerződés megszűnésekor  

(igénybevett rész után) 

- lejárat:     2019.12.31. 

- hitel biztosítéka:   a) a feladat megvalósítására megkötött 

támogatási  

szerződés követelésen alapított jelzálogszerződés 

alapján;  

b) óvadéki szerződés megkötése fizetési számla 

követelésre 

 

2.  A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a 

hitel és a hitelhez kapcsolódó járulékok összegét az önkormányzat mindenkori éves 

költségvetésébe betervezi, jóváhagyja és teljesíti.  

 

3. A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetés fedezeteként felajánlja az 

önkormányzatot megillető támogatási bevételt, valamint a helyi adó és helyben maradó 

gépjárműadó bevételeit. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a városgazdálkodási osztályvezetőt, 

hogy az OTP Bank Nyrt.-vel a támogatás-megelőlegező hitelszerződést és a hozzá kapcsolódó 

fedezeti szerződéseket aláírják, a szükséges nyilatkozatokat kiadják. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

               dr. Lengyel Tamás jegyző 

               Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 
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11.   JAVASLAT A VÍZIKÖZMŰ-RENDSZEREN TULAJDONJOGGAL RENDELKEZŐ 

ELLÁTÁSÉRT FELELŐSÖK KÉPVISELETÉRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK 

JÓVÁHAGYÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a 

javaslatot megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a 

testületnek. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

78/2017.(V.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközmű-

rendszeren tulajdonjoggal rendelkező ellátásért felelősök képviseletére vonatkozó 

megállapodások jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/G. pontjában 

foglaltakra figyelemmel egyetért azzal, hogy Bátonyterenye Város Önkormányzata a 

Bátonyterenye és térsége közös ellátási felelősséggel érintett ivóvíz, illetve szennyvíz 

víziközmű rendszerek vonatkozásában a közös képviseletet továbbra is ellássa. 

 

A Képviselő-testület a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszerek 

működtetéséről és képviseletéről szóló – a határozat 1. és 2. mellékletét képező – 

megállapodásokat jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

12.   ELŐTERJESZTÉS „TÁMOGATÓI SZOLGÁLTATÁST MŰKÖDTETŐ ÉS 

BEFOGADOTT SZOLGÁLTATÓK FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE” CÍMŰ 

PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 

el: 

79/2017.(V.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Támogatói 

szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázat 

benyújtását és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) A Képviselő-testület egyetért a pályázat benyújtásával. 

 

Határidő: pályázati kiírás szerint 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 
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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 

 

 

13. JAVASLAT AZ IDŐSÜGYI INFOKOMMUNIKÁCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA 

ÉRDEKÉBEN EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉRE 

  ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal az 

alábbi határozatot fogadta el: 

80/2017.(V.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Idősügyi 

infokommunikációs program megvalósítása érdekében együttműködési megállapodás 

megkötéséről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) A Képviselő-testület egyetért az előterjesztés mellékletét képező Együttműködési 

megállapodás tartalmával és felhatalmazza Nagy-Majdon József polgármestert annak 

aláírására. 

 

Határidő: pályázati kiírás szerint 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

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

számára szükséges irodahelyiség kijelölésére. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

14. EGYEBEK 
 

 

Nagy-Majdon József polgármester megköszöni, hogy mind a hivatal, mind a foglalkoztatási 

cég gyorsan reagált a legutóbbi ülésen felvetett problémákra. A lakosok türelmét kéri a 

fűnyírással kapcsolatban, a közmunkások nem győzik. Kéri, hogy oldják meg a kisterenyei 

buszmegálló tetejét. Bízik benne, hogy a TEVE Egyesület civil kezdeményezése a kisterenyei 

gyereknap kapcsán folytatódni fog. 
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Czikora Györgyné nem hiszi, hogy a polgármesternek kell szólni a település egyes 

problémáiról, hiszen a képviselők azért vannak, hogy jelezzék a körzetük problémáit. Addig, 

amíg a komfortérzetet javító dolgokat minimális pénzből meg tudják oldani, vagy oldatni, azt 

fogják is kérni. Megoldást kér arra, hogy a Liget úti játszótérről ne tudjanak a gyerekek 

kiszaladni, hiszen a körbekerítést hiába kérte. Bízik benne, hogy kiemelt szerepe lesz ennek a 

játszótérnek a Zöld város pályázatban az ígéretek szerint. 

 

Cseresznyés István jelzi, hogy az Orgona úton embermagasságú a fű mindkét oldalán. A 

Boróka és a Pacsirta úton nagy kátyúk vannak. Lehet-e tudni valamit a hétvégi Trianon 

megemlékezésről? 

 

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy egyes dolgokat gyorsabban tudnak 

megoldani mint másokat. A Flóra szobornál kihelyezésre kerülnek a padok. A 21-es melletti 

munkálatok miatt a Trianoni ünnepség Maconkán lesz a Szent István emlékparkban 

szombaton 10.00 órakor. Kéri a képviselőket, hogy jelezzék a problémákat, igyekeznek 

azokat orvosolni. Ígéri, hogy 2 héten belül megoldódik a Liget úti játszótérrel kapcsolatban 

jelzett probléma. 

 

Letovai Zoltán alpolgármester úgy véli, hogy különféle médiafelületeken hangulatgerjesztés 

folyik a 21-es úttal kapcsolatban a városban. A városvezetés mindent megtesz annak 

érdekében, hogy a fejlesztés a lehető legjobb minőségben történjen meg, utána is a lehető 

legélhetőbb legyen a város. A tervezés nem ezen képviselő-testületi ciklusban történt. A most 

leginkább lázongók a tervezéskor is abban gondolkodtak, hogy elkerülő út lesz Kisterenyén, 

nem kis környezetrombolással. Akkor kellett volna abban gondolkodni, hogy mi lesz akkor, 

ha az elkerülő út nem valósul meg és hassanak úgy a tervezésre, hogy az belterületen is 

elfogadható fejlesztést eredményezzen. Az út úgy került megtervezésre annak idején, hogy a 

lakosság nem szólt bele, nem jelezték, hogy milyen igényeik vannak. Kéri, hogy most már ne 

gerjesszék a lakosságot, az út meg fog épülni. A testület mindent meg fog tenni annak 

érdekében, hogy az út menti rész a lehető legélhetőbb legyen (növénytelepítés, 

közlekedésbiztonság). Véleménye szerint a 4 sáv nem fogja lebénítani Kisterenyét. 

 

Czikora Györgyné kéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a lakosokat arról, hogy mikor lesz 

újra a BátonyterenyeTV. 

 

Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy minimum 45 nap szükséges még, hogy a tv 

újra működhessen az engedélyek miatt. Az újraindulást augusztus elejére gondolja. Több 

tárgyalás is folyik, nem csak helyi tévét szeretnének üzemeltetni, hanem abban gondolkodnak, 

hogy Kelet-Nógrádot ez a tévé fedje le. Tudja, hogy sokan szerették, de az eszközöket is 

fejleszteni kell, aminek átfutási ideje van, hiszen a Művelődési Ház átszervezésével megszűnt 

a sugárzási jog. Egyetért a Letovai Zoltán által elmondottakkal. A fejlesztést már nem tudják 

megvétózni. Fontos, hogy a mellékutcákat alkalmassá tegyék a kétirányú forgalomra. A 

beruházás minőségi javulást fog hozni Kisterenyére. 

További hozzászólás hiányában a testület ülését 12 óra 27 perckor bezárja. 

 

 

k.m.f. 

 

 

Nagy-Majdon József     dr. Lengyel Tamás 

polgármester                jegyző 


