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Bátonyterenye Város Önkormányzata 

                  Képviselő-testülete  

 

12/2018.(VIII.10.) Önk. sz. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 10-én 

megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak:   9 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 

 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 9 fő jelen van, Gembiczki 

Ferenc, Gagyi Róbert és Cseresznyés István képviselő távolmaradását előzetesen jelezte, a 

Képviselő-testület határozatképes, az ülést 10 óra 19 perckor megnyitja. Javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja 

meg. 

 

A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 8 igen szavazattal az alábbiak szerint 

elfogadta: 

 

1. Javaslat a Városi Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervének 3. módosítására 

Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

2. Javaslat a Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 3. módosítására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI 

TERVÉNEK 3. MÓDOSÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ 
 

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

megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. Kérdése, 

hogy az 1. pontban feltüntetett rendezvénysorozat 100%-ban támogatott-e. 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy 100 %-ban támogatott. A második 

napirend szerinti módosításra azért van szükség, mert a pályázat támogatási szerződésének 

aláírása elcsúszott, ebből szerették volna a Városnapi rendezvények és a motoros találkozó 

egy részét finanszírozni, de így már az nem lesz lehetséges. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 
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81/2018.(VIII.10.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 

2018. évi Közbeszerzési tervének módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot 

fogadta el: 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervét az alábbi 13. és 14. 

pontokkal egészíti ki:  

 
 Ajánlatkérő 

neve 

Kapcsolódó 

támogatási 

kérelem 

száma 

Eljárás 

elnevezése 

Rezsim Eljárás 

fajtája 

Becsült 

érték 

Eljárás 

megindításána

k tervezett 

dátuma 

Támogatói 

döntés 

rendelkezé

sre áll 

13 Bátonytere-

nye Város 

Önkormány-

zata 

TOP -5.3.1-

16-NG1-

2017-00002 

Rendezvényszer-

vezési 

szolgáltatás – 

Palócország 

szíve 

rendezvénysoro-

zat 

nemzeti 113. § 

szerinti 

nyílt 

eljárás 

[112. § 

(1) bek. 

b) 

pontja] 

30.600.000 

Ft 

2018. 

szeptember 

igen 

14 Bátonytere-

nye Város 

Önkormány-

zata 

Saját 

beruházás 

Csupafül óvoda 

belső felújítása 

nemzeti 115. § 

szerinti 

nyílt 

eljárás 

30.000.000 

Ft 

2018. 

szeptember 

 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

2. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 3. 

MÓDOSÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

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

megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. Javasolja, 

hogy a Városnap költségeit már eleve építsék be a költségvetésbe már annak elfogadásakor. 

 

Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy a rendezvény költségeit pályázatból 

kívánták biztosítani, viszont egy még alá nem írt pályázati szerződést nem szerepeltethettek a 

költségvetésben. Viszont elfogadhatónak érzi Várszegi István javaslatát.  

Ő is kapott több negatív kritikát a városnappal kapcsolatban, de úgy véli, hogy az elmúlt 

években színvonalas zenekarok léptek fel a rendezvényen, most is ez lett a jellemző. Most 

pályázati forrásból ingyenesen lesz biztosítható a színpadtechnika. A testvértelepülések 

vendégül látása is kötelező, hiszen a város is képviselteti magát a hasonló rendezvényeken, 

sőt a Régeni Napokon idén már a Maconka Táncegyüttes is fellépett, Ipolyhídvégre is 

szívesen mennek a nyugdíjasok. Jelenleg már 6 testvérvárosa és több partnervárosa van 

Bátonyterenyének. A Városnap lehetőséget ad arra is, hogy a helyi cégek, intézmények 

vezetőit is vendégül láthassák, beszélgethessenek velük. A pályázat hiányában meg kellett 

tervezni a rendezvény költségvetését.  
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Utal a Palóc Világtalálkozó rendezvénnyel kapcsolatos anomáliákra, a Motoros találkozóhoz 

kiépülő rock fesztiválra, amit jelentősen támogat az önkormányzat. Örülne annak, ha a városi 

cégek mecénásként támogatnák a helyi rendezvényeket. 

Megjegyzi, hogy az Akácos úti hídfelújítás szerepel a hitelcélokban, így az abból kerül 

megvalósításra. 

 

 Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet 

alkotta: 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2018.(VIII.11.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Nagy-Majdon József polgármester meghívja a képviselőket az augusztus 20-ai rendezvényre, 

illetve az augusztus 24-i köztisztviselői kirándulásra. A napirendi pontok megtárgyalását 

követően az ülést 10 óra 40 perckor bezárja. 
 

 

k.m.f. 

 

 

 

Nagy-Majdon József     dr. Lengyel Tamás 

polgármester                jegyző 

 


