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JEGYZŐKÖNYV
Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 27-én
megtartott üléséről.
Jelen vannak: 10 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Dr. Sal Klára aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Kinyó Mária önkormányzati tanácsadó
Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
Szomora Sándor RNÖ elnök
Önkormányzati intézmények és cégek vezetői
Győriné Új Mária belső ellenőr
Meghívottak, érdeklődők
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából mindenki jelen van, a
Képviselő-testület határozatképes, az ülést 10 óra 10 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja
meg.
A Képviselő-testület a napirendre és annak tárgyalási módjára tett javaslatot 12 igen
szavazattal az alábbiak szerint elfogadta:
1. Javaslat a Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 2. módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
2. Javaslat az önkormányzati közalapítványok 2017. évi működéséről szóló tájékoztatók
elfogadására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
a. Tájékoztató a Bátonyterenye és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány 2017.
évi működéséről
Előterjesztő: Jászai Nagy István az Alapítvány elnöke
b. Beszámoló a Bátonyterenye Közoktatásáért Közalapítvány 2017. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Nagyné Kupcsulik Gabriella a Kuratórium elnöke
3. Előterjesztés a „Mérnöki szolgáltatások biztosítása a Zöld város kialakítása
Bátonyterenyén című támogatási cél megvalósítása érdekében (1, 2. rész)” tárgyú - a
Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti - közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
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4. Előterjesztés a „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programhoz” kapcsolódó
együttműködési megállapodás aláírására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
5. Javaslat a „Bátonyterenye Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-15NG1-2016-00024” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
6. Javaslat a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése és létrehozása Bátonyterenyén –
Fogyatékosok Kistérségi Napközi Otthona bővítés - TOP-4.2.1-15-NG1-201600008” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
7. Javaslat a Bátonyterenye, Köztársasági úti 2022/10, 2022/11 és 2022/12 hrsz-ú
ingatlanok adásvételi szerződéskötési határidejének meghosszabbítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
8. Tájékoztató a Bátonyterenyei Városi Óvoda tagintézményeinek Honvédelmi
Intézkedési Tervéről
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
9. Javaslat a Képviselő-testület 2018. II. félévi üléstervére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
10. Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2.
MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Gembiczki Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke, Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási
Bizottság elnöke, Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, valamint
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző 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 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018.(VI.28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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AZ
ÖNKORMÁNYZATI
KÖZALAPÍTVÁNYOK
MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓK ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

2. JAVASLAT

2017.

ÉVI

Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy a közalapítványok elnökei egyéb elfoglaltság
miatt nem tudnak részt venni a napirendi pont tárgyalásán.

a. TÁJÉKOZTATÓ
A
BÁTONYTERENYE
ÉS
KÖRNYÉKE
KÖZBIZTONSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2017. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: JÁSZAI NAGY ISTVÁN AZ ALAPÍTVÁNY ELNÖKE
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
66/2018.(VI.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő–testülete megtárgyalta a Bátonyterenye és
Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót és azt
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

b. BESZÁMOLÓ
A
BÁTONYTERENYE
KÖZOKTATÁSÁÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: NAGYNÉ KUPCSULIK GABRIELLA A KURATÓRIUM
ELNÖKE

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Várszegi István véleménye szerint minden alkalommal felmerül, hogy a Közoktatásért
Közalapítvány esetén valamit szükséges lenne lépni, hogy ne csak a bérletek szétosztását
végezze. A Közbiztonságért Közalapítvány jól működik, sokan támogatják, a gyerekek
számára most is tábort szerveztek. A másik alapítványnak talán meg kellene változtatni a
profilját, segíteni tudna az oktatásnál. Akár az iskolában szolgáltatást nyújtókat is be lehetne
vonni támogatóként, vagy az 1%-ból is lehetne növelni a bevételt. Felvehetnék a kapcsolatot
az RNÖ-vel is, de jónak látná megbeszélni, hogy mit tudna az alapítvány még bevállalni,
mivel tudná bővíteni a tevékenységét, mert most csak egy tevékenységre korlátozódik a
működése. A városi oktatáson mindenképp változtatni kell, úgy gondolja, hogy ebben
segítségre lehetne az alapítvány. A számlán maradt összeg felhasználására valamit ki kellett
volna találni a tanév végére, akár a nehéz sorsú, de jól tanuló gyerekek tanév végi
jutalmazására is felhasználhatták volna. Meglátása szerint valamit lépni kell az alapítvány
tekintetében.
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Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy a Közoktatásért Közalapítvány létrehozása
arra időre nyúlik vissza, amikor mind az általános, mind a középiskolák önkormányzati
fenntartásúak voltak. Volt az alapítványban egy nagy lehetőség, de sajnos a mindenkori
pedagógus társadalom nem érezte magáénak az alapítványt. Két ciklus óta szó van arról, hogy
az alapítványt a testületnek kellene tartalommal megtöltenie. Véleménye szerint akkor fog
működni az alapítvány, ha azt a pedagógus társadalom a magáénak fogja érezni. Minden
iskolának meg van a saját alapítványa, amit fontosabbnak érez. Ha a pedagógusok az élére
fognak állni, akkor az alapítvány működése is fellendül és a testület mögé tud állni. A két
alapítvány közötti különbséget a tevékenységi kör mutatja: a Közbiztonságért Közalapítvány
be van csatornázva a rendőrséghez, így annak a munkáját tudja támogatni. A tábort viszont
nem az alapítvány szervezi, hanem a rendőrség, legfeljebb annak finanszírozásában tud
szerepet játszani. A Közoktatásért Közalapítványhoz be lehetne tenni gyerekeknek,
pedagógusoknak szóló motivációs, ösztönző programokat, de ezek megszervezését ne az
önkormányzattól várják el, hanem ezért vannak benne pedagógusok, hogy mindezeket
maguknak megszervezzék, azáltal az alapítvány is megtölthető lesz tartalommal.
Letovai Zoltán alpolgármester kiegészíti azzal, hogy a Közoktatásért Közalapítvány most
jutott el abba a stádiumba, hogy tagjai vannak, most jutottak el az iratok olyan könyvelőhöz,
aki rendbe tudja tenni több év könyvelését, ugyanis még most sincs leadva az a beszámoló,
amit az elmúlt 3 évben május 31-ig le kellett volna adni. Talán a nyárra lesz tisztában az
alapítvány jogi környezete. Az alapítvány működése attól is függ, hogy az önkormányzat
mennyivel tudja az alapítványt támogatni, hiszen csak akkor tud működni, ha lesz egy kis
tőkéjük, hiszen a programok szervezése is pénzbe kerül. Tartalommal valóban a
pedagógusoknak kellene megtölteni. A le nem adott mérlegek miatt az alapítvány nem
jogosult egy ideig az 1%-ra sem. Ha minden feltétel adott lesz a jogszerű működésre, akkor
számon lehet kérni a hiányosságokat is.
Várszegi István úgy véli, hogy mindhárman egy dologról beszélnek, csak más
megközelítésből. Egyetért az alpolgármester által elmondottakkal, de ha eddig így működött
az alapítvány, akkor elég nagy a baj könyvelési szempontból. Egyetért a polgármesterrel
abban, hogy ha egy tartalmas tervezetet tesznek le az önkormányzat elé, akkor biztos, hogy az
önkormányzat anyagilag is támogatni fogja őket. Így is van annyi az alapítvány számláján,
amivel egy jelképes gesztust tehettek volna az iskolák felé. Utat kell mutatni a
pedagógusoknak is az elinduláshoz és kihasználni a lehetőséget, amit az alapítvány nyújt. Erre
jó lehetőség lenne a Humánszolgáltatási Bizottság ülése.
Nagy-Majdon József polgármester szerint az alapító feladata, hogy számon kér, beszámoltat
és megnevezi a vezetőket, a kuratórium tagjaként működteti az alapítványt. Viszont
mindaddig, amíg a vezetőt és a kuratórium tagjait lepkehálóval kell fogni, igen nehéz
tartalommal megtölteni. Mindaddig, amíg az alapítványt a pedagógus társadalom nem érzi
magáénak és nem jelentkeznek tömegével, hogy szeretnék vinni az alapítványt, addig az
önkormányzat sem tud mást tenni, mint most, kipipálja a kötelező minimumot. Nem tartja
szükségesnek, hogy az alapítvány számlájáról minden pénz elköltésre kerüljön, arra meg kell
találni a megfelelő célt. A tartalom már nem az önkormányzat feladata. A mostani feladatok
az alapítvány megszüntetése esetén a hivatali, vagy az intézményi struktúrán belül is
elláthatóak lehetnének. Az alapítvány jó lehetőség, ami mögé a pedagógusok és a szülők is
beállhatnak. Az egyéni érdekek jönnek elő azzal, hogy az iskoláknak is van saját
alapítványuk.
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
67/2018.(VI.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő–testülete megtárgyalta a Bátonyterenye
Közoktatásáért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt tudomásul
vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy–Majdon József polgármester

3. ELŐTERJESZTÉS A „MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA A ZÖLD
VÁROS KIALAKÍTÁSA BÁTONYTERENYÉN CÍMŰ TÁMOGATÁSI CÉL
MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (1, 2. RÉSZ)” TÁRGYÚ - A KBT. 113. § (1)
BEKEZDÉS SZERINTI
- KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

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 kérdése, hogy milyen garanciát kapnak akár a projekt végrehajtásában akár a
növények tekintetében, és ez hogy jelenik meg a szerződésben. Zavarja, hogy a parkolóban
sem nőnek a fák, 10 éve ugyanabban az állapotban vannak.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a döntés a tervező kiválasztásáról szól. A
kiviteli tervek alapján fogják kiírni a megvalósítási közbeszerzést. A cég vállalta, hogy a
pályázatban szereplő műszaki tartalomnak megfelelően az egyeztetések után megtervezi a
projektet. Bízik az alpolgármester és a Műszaki Osztály szakértelmében. A kivitelező feladata
lesz, hogy tényleg a megfelelő fát ültesse el.
Várszegi István azt szerette volna tudni, hogy mik az önkormányzat elvárásai azzal
kapcsolatban, hogy hogy valósul meg a projekt. Szeretne tájékoztatást kapni képviselőként,
hogy mik az önkormányzat tervei és mik a garanciák.
Kinyó Mária elmondja, hogy fontos volt a megfelelő szakértelem a munkáknál, különösen a
növényzet telepítésénél. Ez adja a biztosítékot a tervezés során.
Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy a projekt elég komplex, nem csak a
zöldövezet tervezéséről szól, van benne magas és mélyépítés, eszközbeszerzés játszóterekkel,
parkosítás, parkkialakítás, virágosítás, térkövezés. Ezen komplexitás miatt a tervezésnél is
igazoltan nagy szakértelemmel rendelkező tervezőket kell megbízni a vállalkozónak.
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Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII
törvény 27.§ (5) bekezdésének előírása szerint a testületi döntéshozatal esetében név szerinti
szavazást kell alkalmazni. Az SZMSZ 34 §. (3) bekezdése alapján megkéri a jegyzőt, hogy
olvassa fel a képviselők nevét, akik nevük elhangzása után jól érthetően kimondva igennel
vagy nemmel szavaznak, vagy tartózkodnak.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – névszerinti szavazással - az alábbi határozatot
fogadta el:
68/2018.(VI.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Mérnöki
szolgáltatások biztosítása a Zöld város kialakítása Bátonyterenyén című támogatási cél
megvalósítása érdekében (1, 2. rész)” tárgyú - a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy „Mérnöki szolgáltatások biztosítása a Zöld város
kialakítása Bátonyterenyén című támogatási cél megvalósítása érdekében (1, 2. rész)”
tárgyú - a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti - közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja.
2. A Képviselő-testület a „Mérnöki szolgáltatások biztosítása a Zöld város kialakítása
Bátonyterenyén című támogatási cél megvalósítása érdekében (1, 2. rész)” tárgyú - a Kbt.
113. § (1) bekezdés szerinti - közbeszerzési eljárás keretében az S-TÉR Kft ajánlatát
érvényesnek, az S-TÉR Kft-t (1091 Budapest, Üllői út 5. III/23.) a közbeszerzési eljárás
nyertesének nyilvánítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
4. A Képviselő-testület az önrész összegét, 2.938.000 Ft-ot a 2018-as költségvetés terhére
biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Márkus Pál felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(A névszerinti szavazásról készült hitelesített névsor a jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolva.)

4. ELŐTERJESZTÉS A „NEMZETI SZABADIDŐS – EGÉSZSÉG SPORTPARK
PROGRAMHOZ”
KAPCSOLÓDÓ
EGYÜTTMŰKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS
ALÁÍRÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

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.
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
69/2018.(VI.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nemzeti Szabadidős
– Egészség Sportpark Programhoz” kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület egyetért az együttműködési megállapodásban foglaltakkal és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő:
Felelős:

pályázati kiírás szerint
Nagy-Majdon József polgármester

2. A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében, az önrészhez szükséges 6.335.874 Ft-ot
biztosítja, amelyet a soron következő költségvetés módosításban szerepeltet.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy-Majdon József polgármester

A „BÁTONYTERENYE VÁROSI BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSE ÉS
FEJLESZTÉSE
- TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00024” TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI
ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

5. JAVASLAT

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy az előterjesztés a nagybátonyi bölcsőde
kapacitásbővítéséről és struktúraváltásáról szól. A gyerekek az emeletről lekerülnek és az
ellátó helyiségek fognak az emeletre kerülni.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
70/2018.(VI.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Bátonyterenye
város Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00024” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő – testület kinyilvánítja, hogy „Bátonyterenye város Bölcsőde bővítése és
fejlesztése - TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00024”
tárgyú közbeszerzési eljárást
megindítja.
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2. Az eljárás becsült értékére tekintettel az eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik Rész, 115. § (1)-(4) bekezdése alapján
nemzeti eljárás rendben, hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás
szabályai szerint kerül lebonyolításra.
3. A benyújtott ajánlatok elbírálására és értékelésére bíráló bizottságot hoz létre,
amelynek tagjai:
 Kovács Krisztián (bizottsági elnök, pénzügyi szakértelem)
 Szabó Balázs (közbeszerzési szakértelem)
 Domonkos Sándor (műszaki szakértelem)
 dr. Sal Klára (jogi szakértelem)
 Kinyó Mária (projektfelelős)
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Balázst, hogy az összefoglaló tájékoztatást a
Közbeszerzési Hatóság részére megküldje.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Szabó Balázs felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

A „SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
FEJLESZTÉSE
ÉS
LÉTREHOZÁSA BÁTONYTERENYÉN – FOGYATÉKOSOK KISTÉRSÉGI NAPKÖZI
OTTHONA
BŐVÍTÉS
- TOP-4.2.1-15-NG1-201600008” TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

6. JAVASLAT

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a közbeszerzés a kisterenyei Zrínyi úton
lévő FONÓ épület bővítéséről szól, hiszen 10 ezer fő feletti lakosságszámmal rendelkező
településeknek van egy olyan kötelezettségük, hogy a hajléktalanoknak és a
szenvedélybetegeknek napközbeni ellátást biztosító helyiséget kell kialakítani. A meglévő
intézményi struktúrában ezt a feladatot nem tudták ellátni, de többszörös határidő
hosszabbítással egy pályázat lehetővé teszi, hogy egy olyan helyiséget alakítsanak ki, ahol ezt
a feladatot el tudják majd látni.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
71/2018.(VI.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Szociális
alapszolgáltatások fejlesztése és létrehozása Bátonyterenyén – Fogyatékosok Kistérségi
Napközi Otthona bővítés - TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00008” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő – testület kinyilvánítja, „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése és
létrehozása Bátonyterenyén – Fogyatékosok Kistérségi Napközi Otthona bővítés TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00008” tárgyú közbeszerzési eljárást megindítja.
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2. Az eljárás becsült értékére tekintettel az eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik Rész, 115. § (1)-(4) bekezdése alapján
nemzeti eljárás rendben, hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás,
szabályai szerint kerül lebonyolításra.
3. A benyújtott ajánlatok elbírálására és értékelésére bíráló bizottságot hoz létre,
amelynek tagjai:
 Kovács Krisztián-(bizottsági elnök, pénzügyi szakértelem)
 Szabó Balázs-(közbeszerzési szakértelem)
 Domonkos Sándor-(műszaki szakértelem)
 dr. Sal Klára-(jogi szakértelem)
 Kinyó Mária-(projektfelelős)
4. A képviselő testület felhatalmazza Szabó Balázst, hogy az összefoglaló tájékoztatást
a Közbeszerzési Hatóság részére megküldje.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Szabó Balázs felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

7. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE, KÖZTÁRSASÁGI ÚTI 2022/10, 2022/11 ÉS
2022/12
HRSZ-Ú
INGATLANOK
ADÁSVÉTELI
SZERZŐDÉSKÖTÉSI
HATÁRIDEJÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy ez már a sokadik határidő hosszabbítás.
Az építtető részéről a szándék és az anyagi fedezet megvan, csupán technikai problémájuk
adódott, a technológiát tervező csapat nem vette figyelembe a lakóépületek közelségét. Emiatt
kell áttervezni a technológiát. A hosszabbításból az önkormányzatnak nem származik
hátránya.
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 arra kér választ, hogy mi dönti el, hogy az egyes közbeszerzési eljárásoknál
melyik szakértőt kérik fel.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy az ügyvédi szolgáltatásokra az
önkormányzat szerződést kötött a Dr. Havasi ügyvédi irodával. A közbeszerzések kapcsán
pedig van 3-5 olyan szakértő, akikre számíthat az önkormányzat, változó, hogy épp melyiket
bízzák meg a feladattal.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
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72/2018.(VI.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye,
Köztársasági úti 2022/10, 2022/11 és 2022/12 hrsz-ú ingatlanok adásvételi szerződéskötési
határidejének meghosszabbítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a 82/2017. (VI.28.) Öh. sz. határozatával - az önkormányzat
tulajdonában álló bátonyterenyei 2022/10, 2022/11 és 2022/12 hrsz.-ú ingatlanok együttes
értékesítése tárgyában - kiírt pályázat nyertesének kihirdetett VARIM VIT INVEST
Ingatlanforgalmazó Kft.-vel, a 95/2017 (VII.31.) Öh. számú határozat szerint a nyertes
pályázó pályázatában foglalt változatlan feltételekkel és tartalommal az adásvételi szerződés
megkötésére meghatározott határidőt - amely már a 112/2017. (X.13.) Öh.sz., az 1/2018.
(I.10.) Öh.sz., és a 25/2018. (IV.06.) Öh.sz. határozatokban foglaltak szerint 90 nappal
meghosszabbításra került - jelen határozata keltének napjától számított további 90 (kilencven)
nappal meghosszabbítja.
A 95/2017. (VII.31.) Öh. számú határozatban foglalt egyéb feltételek és feladatok változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

8. TÁJÉKOZTATÓ A BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA TAGINTÉZMÉNYEINEK
HONVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERVÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Nagy-Majdon József polgármester köszönti Tóthné Kállói Mária óvodavezetőt, aki részt
vesz a napirendi pont tárgyalásán.
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. Megjegyzi,
hogy igen furcsának találta, hogy az óvodáknak ilyen tervet kell készíteni.
Várszegi István szintén furcsának találta, hogy a jogszabály egy ilyen terv elkészítését írja
elő. Egyetért azzal, hogy bármiféle vészhelyzetben a gyerekek a legfontosabbak, de ismerve a
helyi óvónőket ezzel nem is lát problémát.
Cseresznyés István kérdésére Tóthné Kállói Mária azt a választ adja, hogy az Intézkedési
Terv a rendelkezések alapján készült, annyira gyakorlatias, amennyire az azt megköveteli.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
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73/2018.(VI.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Városi Óvoda tagintézményeinek Honvédelmi Intézkedési Tervéről szóló tájékoztatót és az
abban foglaltakat elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Tóthné Kállói Mária óvodavezető

9. JAVASLAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. II. FÉLÉVI ÜLÉSTERVÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
74/2018.(VI.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület
2018. II. félévi üléstervét és azt a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

10. EGYEBEK
Nagy-Majdon József polgármester felhívja a jelenlévők és a televízión keresztül a lakosság
figyelmét a városi kitüntetések javaslattételi határidejére.
Molnár Ferenc jelzi, hogy a gázkiépítéshez szükséges aláírások kb. kétharmada megvan,
kérik az önkormányzat segítségét, hogy a gázkiépítés meg tudjon valósulni az 5 utcában.
Érdeklődik, hogy Lengyenden a közvilágítás kiépítése milyen fázisban van, igény lenne rá.
Fontos lenne a Hősök úti vezetékes víz kiépítése 6 család részére, mert ott nincs. A jegyző
segítségével a Lengyendi úti szelektív hulladékgyűjtőt megszüntette, mert kriminális volt, ami
ott volt. A városból mindenhonnan hordtak oda szemetet még teherautókkal is. Megpróbálják
újraindítani a szelektív gyűjtést ott, mert többen jelezték, hogy nem volt rossz. Fontos lenne
felmérni azt is, hogy kinek van és kinek nincs hulladékszállítási szerződése mind
magánszemélyeknél, mind közületeknél, hiszen sokan halmoznak fel nagy mennyiségű
szemetetet olyanok, akiknek még konténerük sincs. Kérdése, hogy kutyák és macskák
tartásába milyen beleszólása van a hivatalnak, hiszen van olyan, akinek 10-15 kutyája 8-10
macskája van, és nem bírja portán belül tartani őket. Más háziállatokat ölnek meg, vagy harci
kutyák kóborolnak az utcán. Kéri a jegyzőt a kőkemény felszólításra vagy akár ezen emberek
megbüntetésére. Az emberek félnek hajnalban mikor mennek dolgozni.
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Jelzi, hogy a Volán menetrendben két apró változtatást kellene végrehajtani, mert van két
kihasználatlan járat és két olyan igény, ami ezzel felcserélhető lenne. Erről testületi döntést
kell hozni, amit szeretne beterjeszteni az augusztusi ülésre. Ezzel elősegítenék a dolgozók
munkába járását. A Volán ügyvezetőjével már egyeztetett erről.
Nagy-Majdon József polgármester az elhangzottakra válaszolva elmondja, hogy a
gázbekötésnél a Műszaki Osztály segíteni fog, az önkormányzat támogatja, a kiépítés a
szolgáltatón múlik. A lengyendi közvilágításnál türelmet kér mindaddig, amíg a 21-es úti
közvilágítás korszerűsítés nem zajlik le. A vízzel kapcsolatos jelzést tolmácsolni fogja a
Vízmű irányába. Jelenleg Bátonyterenye lakosságának egy szűk része alkalmatlan arra, hogy
a szelektív gyűjtőket kezelje. De ez jellemző szinte egész Magyarországra, illetve a keleti
blokk államaira is. Aki nem tudja a szemetét elhelyezni, előbb-utóbb illegálisan rakja azt le.
Ezért megoldást látna abban, ha a szelektív gyűjtőket egy tömbben helyeznék ki és azokat
figyeltetnék. Ugyanakkor leadható a szelektíven gyűjtött hulladék a hulladékudvarban, de
működik havonta kétszer a házhoz menő szelektív gyűjtés is. Legkésőbb szeptemberben
módosítani fogják a köztisztasági rendeletet erősebb szankciókkal és beterjesztenék a
közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet, ami igen erős szankciókat fog tartalmazni.
Ennek intézésére embereket kell átcsoportosítani, így az Igazgatási és Szervezési Osztályon
belül egy Hatósági Csoportot kívánnak felállítani, akik nem közterület felügyelők lesznek.
Ebben fogják kezelni a kutyák kérdését is. Fontos, hogy az emberek is vigyázzanak a
gyerekeikre, az értékeikre, akár kerítsék is körbe a tulajdonukat.
Szomora Sándor beszámol a nála történt pusztításról, melynek során 30 tojótyúkját, birkáját
szedték szét a kutyák a többszörös körülkerítés ellenére. Az esetről rendőrségi jegyzőkönyv is
készült, bár feljelentést nem tett, nem látta értelmét. Mi történt volna, ha a kutyák az unokáját
vagy más embert támadják meg. Probléma, hogy egy embernél 15-20 kutya is van, semmit
nem tesznek annak érdekében, hogy ezt az állapotot megszűntessék. Megköszöni az
alpolgármester, Molnár Ferenc, valamint Király Attila képviselők segítségét, örül annak, hogy
a Dankó utca elkezdett takarítani, de szeretné, ha a Várhegy utca is elkezdené. Kéri, hogy a
város jobban működjön együtt a kisebbségi önkormányzattal.
Dr. Lengyel Tamás jegyző utal arra, hogy szkeptikusabb a közösségellenes magatartásokkal
kapcsolatos rendelet kapcsán, mint a polgármester, hiszen a magasabb rendű jogszabályok
viszonylag szűk mozgásteret adnak az önkormányzatoknak, hogy fellépjenek a jogsértések
ellen. Viszont addig, amíg az embereknek nincs igényük arra, hogy tiszta környezetben
éljenek és felelősségteljesen tartsanak állatot, addig nem tudják ezt pusztán jogi
szabályozással rendbe rakni. A városban eddig 150 kutyát vitt el a sintér, ami 30 ezer forinttal
számolva jelentős összeget tesz ki. Az emberek közömbössége is határtalan, hiszen még a
szomszédok sem törődnek egymással. Ezzel az önkormányzat sem tud mit tenni. Az érintett
kutyák tulajdonosára kiszabhatnak ugyan büntetést, de nem érnek el vele semmit. Kutyával
kapcsolatos bejelentésekre azonnal küldik a sintért. Kéri a lakosságot, hogy ezekre a
problémákra ők is legyenek érzékenyebbek, mert nehezen hihető, hogy senki nem látott
szemetet lerakó autót, teherautót, senki nem készített fotót az ilyen tevékenységről, nem
hívtak rendőrt.
Czikora Györgyné egyetért a büntetéssel, de továbbra is problémát jelent a városban a
kutyapiszok, a sok ember érdektelensége. Sokan kérdezték, hogy mit lehet tenni annak
érdekében, hogy a fű ne érjen az égig. A mostani rendszer nem jó, lehetne rajta változtatni.
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Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy ez ember és pénzkérdés. Megállapodás
szerint havonta, másfél havonta fogják vágni a füvet, de az embereknek is részt kell ebben
venni, hogy a házuk környékén levágják a füvet. A rendszert át kell alakítani, ezzel tisztában
van. A korábban megszüntetett kommunális adó összegét erre tudnák most fordítani. Úgy
véli, hogy az elvárások az egekben vannak a város irányába, de a szemetet eldobják, mert azt
a közmunkás úgyis össze fogja szedni, leviszik a kutyát a játszótérre.
Sulyok Tibor jelzi, hogy a Hóvirág úti lakók a Dózsa-telepen megkeresték őt, illetve levélben
az önkormányzatot az út járhatatlansága miatt, illetve az utcában nincs ivóvíz gerincvezeték
kiépítve. Az útjavítás előtt jó lenne ennek kiépítése.
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy a napokban a teljes intézményi vezetéssel,
cégvezetőkkel és az osztályvezetőkkel le fog ülni elbeszélgetésre a fennálló problémákról,
tendenciákról. Hiányolja a lakosság megfelelő tájékoztatását a felmerülő problémákról.
Gubán Zoltán ügyvezető jelzi, hogy a tervezett munkákról tudják előre tájékoztatni a
lakosságot, de a hirtelen fellépő problémákról csak utólag. Ilyenkor elsődleges a probléma
megoldása és a rendszer helyreállítása.
Czikora Györgyné kéri, hogy csőtörés esetén lajtos kocsit biztosítsanak.
Nagy-Majdon József polgármester egyéb hozzászólás hiányában a testület ülését 11 óra 35
perckor bezárja.

k.m.f.
Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző

