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15/2018.(IX.17.) Önk. sz. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 17-

én megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak:   9 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján  

  Dr. Lengyel Tamás jegyző 

  Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

  Kinyó Mária önkormányzati tanácsadó 

  Győriné Új Mária belső ellenőr 

 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.  

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

Tamás, Gagyi Róbert és Czikora Györgyné képviselő távolmaradását előzetesen jelezte, a 

Képviselő-testület határozatképes, az ülést 9 óra 11 perckor megnyitja.  

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

javaslatot tárgyalja meg. 

 

A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 9 igen szavazattal az alábbiak szerint 

elfogadta: 

 

1. Javaslat a „Bátonyterenye - Csupafül tagóvoda felújítási munkái” című közbeszerzési 

eljárás megindítására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

2. Javaslat a Városi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítására 

Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

3. Javaslat a Bátonyterenye Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének 

módosítására 

Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. JAVASLAT A „BÁTONYTERENYE - CSUPAFÜL TAGÓVODA FELÚJÍTÁSI 

MUNKÁI” CÍMŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 

el: 

 

 

 

 



93/2018.(IX.17.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Bátonyterenye – 

Csupafül tagóvoda felújítási munkái”  című közbeszerzési eljárás megindítására tett 

javaslatot 

 és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a „Bátonyterenye – Csupafül tagóvoda 

felújítási munkái”  című közbeszerzési eljárást megindítja. 

 

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 Képviselő-testület az eljárást megindító felhívást, az ajánlattételi dokumentációt 

és a szerződéstervezetet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

4. 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) 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Balázs közbeszerzési szaktanácsadót, 

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  

 

 

2. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK 

MÓDOSÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ 
 

Dr. Lengyel Tamás jegyző utal a korábbi döntésre, miszerint pályázatot nyújtanak be a 

Bolyoki út felújítására. A pályázat nyertesnek bizonyult, ez indokolja a közbeszerzési terv 

módosítását. 

 

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

fogadta el: 

 

 

 



94/2018.(IX.17.) 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 15. ponttal 

egészíti ki:  

 
 Ajánlatkérő 

neve 

Kapcsolódó 

támogatási 

kérelem 

száma 

Eljárás 

elnevezése 

Rezsim Eljárás 

fajtája 

Becsült érték Eljárás 

megindításá

nak tervezett 

dátuma 

Támogatói 

döntés 

rendelkezésre 

áll 

15. Bátonyterenye 

Város 

Önkormányzat 

405896 

ebr.42 

Bolyoki út 

felújítása 

nemzeti 115. § 

szerinti 

nyílt 

eljárás 

25.400.000 Ft 2018. 

szeptember 

igen 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

3. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI BELSŐ 

ELLENŐRZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ 
 

Dr. Lengyel Tamás jegyző utal arra, hogy az előző testületi ülésen fogadta el a testület az 

Tanuszoda Nkft ÁSZ ellenőrzésével kapcsolatos intézkedési tervet. Ezért indokolt, hogy a 

határidők letelte előtt, belső ellenőrzés keretében, külsős belső ellenőr bevonásával vizsgálatot 

folytassanak le. 

 

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

fogadta el: 

95/2018.(IX.17.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye 

Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének módosítására vonatkozó javaslatot 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület Bátonyterenye Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési 

tervének módosítását – az 1.sz. táblázat szerinti munkatervet, módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalva - a határozat melléklete szerint tartalommal jóváhagyja.  

 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az ellenőrzések végrehajtását a módszertani 

útmutatókban, jogszabályokban, illetve a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak 

betartásával biztosítsa és felkéri, hogy a Munkaterv 2. sorszámú ellenőrzési feladatának 

elvégzésére szakértő céggel megbízási szerződést kössön. 

 



Határidő: értelemszerűen  

Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző  

 

 
Nagy-Majdon József polgármester a napirendi pontok megtárgyalását követően az ülést 9 óra 

16 perckor bezárja. 
 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

Nagy-Majdon József     dr. Lengyel Tamás 

polgármester                jegyző 

 

 

 


