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Bátonyterenye Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
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JEGYZŐKÖNYV
Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 5-én
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: 10 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Dr. Sal Klára aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Gubán Zoltán ügyvezető Vagyonkezelési Nkft.
Drapcsik Éva könyvelő
Mester Erzsébet a HUSZ Bizottság új külső tagja
Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 10 fő jelen van, Macska
Tamás és Gagyi Róbert képviselő távolmaradását előzetesen jelezte, a Képviselő-testület
határozatképes, az ülést 15 óra 20 perckor megnyitja.
A napirend elfogadására és a napirendi pontok tárgyalása előtt utal arra, hogy a
Humánszolgáltatási bizottság megüresedett külső bizottsági tagsági helyének betöltésére az
augusztus 30-i ülésen a testület Mester Erzsébet asszonyt választotta meg, akit jelen van a
testület ülésén. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 40.§ (1)
bekezdésében foglaltak szerint a bizottságok nem képviselő tagjainak esküt kell tenniük
megválasztásukat követően a testület előtt. Ezért felkéri Mester Erzsébet asszonyt a
jogszabályban előírt alábbi eskü letételére:
„Én, ……………………………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is
megtartatom;
bizottsági
tagsági tisztségemből
eredő
feladataimat
a
Bátonyterenye fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet
a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
(Az eskütételről készült jegyzőkönyv mellékletként csatolva.)
Ezt követően javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a mai ülésen a meghívóban szereplő
napirendi javaslatot tárgyalja meg.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 10 igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadta:
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1. Javaslat a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz” való
csatlakozásra
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
2. Javaslat a Bátonyterenyei Közművelődési, Városi Könyvtár és Létesítményüzemeltető
Nonprofit Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló állami számvevőszéki jelentés
megtárgyalására és intézkedési terv elfogadására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. JAVASLAT A „BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ” VALÓ CSATLAKOZÁSRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
91/2018.(IX.05.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló előterjesztést, és
az alábbi határozatot hozta:
1. Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
Önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához, a jelen határozat 1. melléklete szerinti
Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás
összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPERBursa rendszerben általa meghatározott s a pályázóktól bekérendő, a szociális
körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak
ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. A képviselő testület felhatalmazza a
polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2018. október 3.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
2. A Képviselő-testület a jelen határozat 2. és 3. számú melléklete szerinti pályázatot írja
ki.
Határidő: 2018. október 5.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
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3. A Bursa Hungarica ösztöndíj megítéléséről, mértékéről, felülvizsgálatáról és
megvonásáról
Bátonyterenye
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága dönt.
Határidő: 2018. december 6., illetve értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2019. évi forduló keretében beérkezett pályázatokról hozott
döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető
EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
Határidő: 2018. december 6.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző

2. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI KÖZMŰVELŐDÉSI, VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS

LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETŐ

GAZDÁLKODÁSÁNAK
ELLENŐRZÉSÉRŐL
SZÓLÓ
ÁLLAMI
SZÁMVEVŐSZÉKI
JELENTÉS
MEGTÁRGYALÁSÁRA ÉS INTÉZKEDÉSI TERV ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

NONPROFIT

KFT.

Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy Szedlák Imre ügyvezető egészségügyi okok
miatt nem tud részt venni a testület ülésén, a felmerülő kérdésekre az ülésen jelen lévő
Drapcsik Éva könyvelő segít választ adni.
Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és Várszegi István a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság elnöke jelzik, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták a határozati
javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Várszegi István hozzáteszi, hogy a problémák nem olyanok, hogy azokat ne lehetne
kiküszöbölni. Utal egy korábbi interpellációjára és beigazolódni látszik, hogy a Felügyelő
Bizottságoktól csak feljegyzéseket kaptak és nem volt jegyzőkönyv, de látja az intézkedési
tervben, hogy az önkormányzat ebben az ügyben lépni fog. Javasolja, hogy ezt a többi
felügyelő bizottságra is terjesszék ki, hiszen a felügyelő bizottsági tagok felelőssége nem
kicsi, azért kerültek arra a pozícióra, hogy az önkormányzat érdekeit képviseljék minden
tekintetben. Arra a kérdésre viszont nem kapott választ a bizottsági ülésen, hogy kellett-e az
önkormányzatnak értesítést kapnia, és ha kellett, akkor mikor, arról, hogy kormányzati
minősítés alá esik a tanuszoda. Volt-e az önkormányzatnak erről tudomása, hiszen szerinte
erről értesítést kellett volna kapnia. Nem érti, hogy ez miért most derült ki.
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy az ÁSZ feladatkörébe tartozik az ellenőrzési
tevékenység végzése, melyről előzetes értesítést küldött. Volt ÁSZ ellenőrzés az
önkormányzatnál is és várható a többi cégnél is épp ezért a belső ellenőrzési tervbe felvételre
került a Vagyongazdálkodási Nkft. tevékenységének ellenőrzése is. Az ÁSZ ellenőrzésben
megfogalmazottakat érdemes követni a többi cégnél is.
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Fontos feladat az ellenőrzés kapcsán annak a felügyelete, hogy az önkormányzatok, az
önkormányzati cégek és intézmények ne kerülhessenek újra adósságspirálba.
Várszegi István megjegyzi, hogy a kérdése arra irányult, hogy kapott-e az önkormányzat a
konszolidáció után valamiféle értesítést arról, hogy az uszoda milyen kategóriába esik.
Jelentett-e a konszolidáció az állami befolyás megnövekedését? Szükséges lett volna-e a
felügyelő bizottsági tagok meghívása a mai ülésre?
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a cég soha nem tartozott a
versenyszektorba, 100%-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit kft volt. Az állam sem kapott
tulajdont benne a konszolidáció során. A testület mai ülése az ÁSZ jelentés és az intézkedési
terv elfogadása miatt lett összehívva, a felügyelő bizottságok tagjai később tájékoztatva
lesznek a testület döntéséről. Viszont azzal egyetért, hogy minden FEB elnöknek itt lenne a
helye a testületi üléseken.
Dr. Lengyel Tamás jegyző hozzáteszi, hogy a többi cég felügyelő bizottsága is el fogja
készíteni az ügyrendet, amely jóváhagyásra a testület elé fog kerülni várhatóan a szeptemberi
ülésen. A bizottságok kompetenciája a működési mechanizmusuk kialakítása, ebben a hivatal
csak segítséget nyújthat.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
92/2018.(IX.05.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Bátonyterenyei
Közművelődési, Városi Könyvtár és Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft. gazdálkodásának
ellenőrzéséről készített állami számvevőszéki jelentést és a kapcsolódó intézkedési terv
elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. Képviselő-testület az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok többségi tulajdonában
lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Bátonyterenyei Közművelődési,
Városi Könyvtár és Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft. – 18193. számú ellenőrzési
jelentését megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette és az ellenőrzési jelentésben
foglalt megállapításra készített, a határozat 1. mellékletét képező „Intézkedési Terv”-et
elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban elfogadott „Intézkedési
Terv”-et Állami Számvevőszék részére határidőben küldje meg.
3. A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetője által a
Társaság működését, gazdálkodását érintő megállapítások alapján összeállított intézkedési
tervet megismerte és azt a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.
Felkéri az ügyvezetőt, hogy az intézkedési tervet határidőre küldje meg az Állami
Számvevőszék részére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Szedlák Imre a Bátonyterenyei Közművelődési NKft. ügyvezetője
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Nagy-Majdon József polgármester a napirendi pontok megtárgyalását követően az ülést 15
óra 36 perckor bezárja.
k.m.f.

Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző

