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Bátonyterenye Város Önkormányzata 

                  Képviselő-testülete  

 

4/2018.(III.13.) Önk. sz. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 13-án 

megtartott rendkívüli 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 

  Önkormányzati intézmények és cégek vezetői 

  Meghívottak, érdeklődők 

 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 10 fő jelen van, Macska 

Tamás és Cseresznyés István képviselő távolmaradását előzetesen jelezte, a Képviselő-testület 

határozatképes, az ülést 14 óra 11 perckor megnyitja.  

 

A napirendi javaslat elfogadása előtt utal Cseresznyés István azon nyilatkozatára egy 

televíziónak, hogy megválasztása esetén nem tudna együtt dolgozni vele, mint 

polgármesterrel. Megjegyzi, hogy az elmúlt 8 évben sem tudott, csak a saját érdekeit nézte és 

vagy tartózkodás gombot nyomott vagy nemmel szavazott és a kákán is a csomót kereste. 

Volt, hogy igent nyomott, majd megdöbbentek azon, hogy utána a saját újságjában máshogy 

hozza le a történteket, mint ahogy az az ülésen történt. Szemtől szemben nem mondja el a 

problémáját, csak a hátuk mögött. Hangsúlyozza, hogy amíg ő a polgármester 

Bátonyterenyén, addig Cseresznyés István városi ünnepségen nem fog beszédet mondani. A 

március 15-i városi ünnepség plakát tervezetén is szerepelt, hogy beszédet Becsó Károly 

országgyűlési képviselő-jelölt fog mondani, aki egyben egy városi cég vezetője is. A titulus 

levételét személyesen ő  kérte, mivel ez nem egy kampányesemény. Ha Becsó Zsolt nem 

betegedett volna meg, akkor ő mondta volna ezt a beszédet. Sokan nem vonják kétségbe 

Becsó Zsolt betegségét, de Cseresznyés István még ezt is kétségbe vonja. Becsó Zsolt 

megkérte, hogy a betegsége az ő privát ügye, azt tartsák tiszteletben. Az interjúban két csúnya 

csúsztatás volt, ami mellett nem tud elmenni. Azt el tudja viselni, hogy vele nem tud 

Cseresznyés István együtt dolgozni. A másik, hogy a térségben semmi nem történt az elmúlt 8 

évben a 21-es úton kívül.  

Kiemeli, hogy Kelet-Nógrád felkerült a fejlesztési térképre, egyre inkább kapcsolódik a 

konvergencia régióhoz, Pest megyéhez, köszönhetően a 21-es út fejlesztésének. Ennek már 10 

évvel ezelőtt meg kellett volna történnie, akkor sokkal több cégből tudtak volna profitálni. 

Nem igaz, hogy a FIDESZ kormányzat bünteti azokat, akik nem olyan színűek, mint a 

FIDESZ kormányzat, hiszen Salgótarjánban 100 milliárdos csomag lett összerakva a Modern 

Város Programban, Pásztón szintén óriási fejlesztések. Csapadékvíz-elvezetés, intézmények 

energetikai fejlesztése, útfelújítások Kelet-Nógrád szinte minden egyes településén 

megfigyelhetők.  
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A salgótarjáni kórház mind a 22 osztályán folyamatos és teljes az ellátás, 2010 óta 18 sikeres 

pályázatuk volt az igazgató tájékoztatása szerint, közel 5 milliárd értékben, melynek keretei 

között CT-t, MR-t és egyéb orvostechnikai készülékeket vásároltak. Működésre is kaptak 

több, mint 4 milliárd forint támogatást.  

Utal arra, hogy Cseresznyés István folyamatosan bírálta a közmunka programot. Megköszöni 

az MSZP helyi képviselőinek, hogy ezt nem tették meg. A kelet-nógrádi térségbe 2011-2018 

között több mint 32 milliárd forint érkezett közmunkaprogramra. Ennek már csak azért is volt 

értelme, mert az elmúlt években a térségben jelentősen csökkent – majdnem az egyharmadára 

- a munkanélküliek aránya, melyet adatokkal is alátámaszt: 17,8%-ról 8,7%-ra. Bár ez is 

magasabb, mint az országos átlag, van még mit tenni, de az irány jó. Mindenkinek köszönetet 

mond, akik az elmúlt 8 évben támogatták ezt a munkát. A foglalkoztatási ráta 42,6% -ról 

(2010.) 62,9%-ra (2017.) nőtt. Cseresznyés István szerint a gazdaságfejlesztés terén sem 

történt semmi. Hangsúlyozza, hogy a pásztói gazdaság fejlesztése nem Dömsödi Gábor 

polgármesternek köszönhető, hanem kiemelt kormányzati fejlesztés történt az EGLO-nál a 

FIDESZ és Becsó Zsolt képviselő lobbytevékenysége révén. A Wamslernél a jövő héten 

várható egy bejelentés egy beruházásról, a Mitsubánál és a Salgglassnál szintén jelentős 

fejlesztés volt Salgótarjánban. A GOP és GINOP programokban 208 projekt kapott 

támogatást a térségben. A pásztói és a palotási iskola kapott jelentős összegeket, illetve a 

2014-2020 fejlesztési ciklusban 813 projekt kapott támogatást Kelet-Nógrádban. Megköszöni 

Skuczi Nándornak az általa összerakott anyagot a fenti adatokról. Szól még a DM-es 

forrásokról, útfelújításokról, civil pályázatokról, a BM önerőről és a REKI támogatásokról, 

melyek szintén érkeztek a térségbe, ami szintén jelentős összeg. Bántja, hogy semmibe veszik 

az elmúlt 8 év munkáját, holott jelentős lépések történtek.  

Bátonyterenyén már rendelkezésre áll az 1,2 milliárd forint összeg ipari park fejlesztésre 40 

hektáron. 1 milliárdos fejlesztés a munkahelyek megközelítését célzó, Kisterenyét és Pásztót 

összekötő kerékpárút. 1,3 milliárd forint a Zöld város projekt 1-2. ütem, melynek keretében 

sok fontos beavatkozás valósulhat meg a városban. Szintén elnyertek egy 250 milliós 

INTERREG pályázatot, megtörténik a bányavárosi csatornarendszer felújítása és Szupatak 

bekapcsolása, több középület energetikai fejlesztése szintén megvalósult, vagy várható, óvoda 

és bölcsődefejlesztések történtek. Aki ezeket a fejlesztéseket meghazudtolja az vagy vak, 

vagy szándékosan akar torzítani. Cseresznyés István kinyilatkoztatásai, stílusa miatt szerette 

volna kérni arra, hogy kérjen elnézést nem csupán Becsó Zsolttól, hanem a testülettől, 

Bátonyterenye közösségétől. Ha ezt megteszi, akkor el tudja azt fogadni, hogy jó szándékú, 

csak tévedett. Ha ezt nem teszi meg, akkor felszólította volna, hogy alkalmatlanná vált a 

képviselői mandátumára és mondjon le. Mivel menekül, így a kamerán keresztül szólítja fel 

Cseresznyés Istvánt, hogy mondjon le országgyűlési képviselő-jelöltségéről és 

képviselőségéről egyaránt. Sajnálja, hogy Cseresznyés István nem jelent meg az ülésen, mert 

mindezt a szemébe is el meri mondani, hiszen a kampány során túlléptek egy határon. 

 

Várszegi István ügyrendi hozzászólásában elmondja, hogy a közelmúltban kapott egy 

névtelen levelet, melynek tartalmát ismerteti a testület előtt. A levélben arra kérik, hogy 2019-

ben ne induljon a polgármesterségért, mert a jelenlegi polgármesterrel szemben csak egy 

mérsékelten jobboldali jelöltnek lehetnek esélyei. Az aláírás a levél végén: gondolkodó 

bátonyterenyeiek. Elmondja, hogy nem ért azzal egyet, hogy így akarják befolyásolni. Az ő 

pártrendszerük nem teszi azt lehetővé, hogy önjelölés alapján induljon valaki bármilyen 

címért, pozícióért. Azt garantálja, hogy jövőre baloldali polgármester-jelölt lesz a városban. 

Korainak érzi a 2019-es kampányra készülést, kéri, hogy fejezzék be a hasonló eszközöket, 

mert befolyásolni nem tudják vele, pártjuk nem fog belemenni semmiféle alkuba. 
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Nagy-Majdon József polgármester megdöbbent a felolvasott levél tartalmán. Úgy véli, hogy 

a szálak a Jobbikhoz, Cseresznyés Istvánhoz és a mögötte állókhoz vezetnek. El tudja 

képzelni, hogy menekülőpályát csinálnak Cseresznyés Istvánnak, hogy a mostani vereség után 

felhozzák a népszerűségét, ismertségét. A gondolkodó bátonyterenyeiekben a lokálpatriótákat 

véli felfedezni, akik csak hívják magukat lokálpatriótáknak, de nem azok. 

 

Várszegi István hangsúlyozza, hogy rossz néven veszi, ha bárki befolyásolni akarja, főleg 

névtelen levelekkel. 

 

Nagy-Majdon József polgármester kiemeli a levélből, hogy annak írói Várszegi Istvánt csak 

gombnyomogatónak és pojácának szánják, de nem számítanak rá első számú vezetőként. Ő 

személyesen inkább Várszegi István mellett tenné le a voksát, mint Cseresznyés István 

mellett. 

 

Czikora Györgyné elmondja, hogy tudott a Várszegi Istvánnak küldött levél létezéséről, de a 

tartalmát nem ismerte. Kérdése Várszegi Istvánhoz, hogy ő tett-e már nyilvános kijelentést az 

indulási szándékáról polgármester jelöltként. 

 

Várszegi István elmondja, hogy jelenleg három név forog közszájon a városba, hogy indulhat 

a polgármesteri tisztségért jövőre: az egyik a jelenlegi polgármester, Cseresznyés István és ő. 

Arról már beszélt, hogy őt is megkeresték ezzel kapcsolatban, de a jelölt személyéről majd a 

párt taggyűlése dönt. Az önkormányzati választás még igen messzi van. 

 

Nagy-Majdon József polgármester a napirend előtti felvetést lezárva javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja meg azzal 

a módosítással, hogy a meghívóban 7. napirendi pontként feltüntetett, Javaslat külterületi 

lakott hely elnevezésére című előterjesztést kéri napirendről levenni, mert az még további 

egyeztetéseket igényel. Ennek megfelelően a következő napirendi pont - a Mátraalja Nkft. 

pályázatához kapcsolódóan iparterület fejlesztés céljára szükséges ingatlanok megvásárlásáról 

szóló javaslat - számozása eggyel csökken és a javaslat megtárgyalására zárt ülést javasol az 

önkormányzat gazdasági érdekeire tekintettel. 

 

A Képviselő-testület a napirendre és annak tárgyalási módjára tett javaslatot 10 igen 

szavazattal az alábbiak szerint elfogadta: 

 

Nyilvános ülés keretében: 

 
1. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztására          

            Előterjesztő: Dr. Lengyel Tamás jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője 

 
2. Javaslat a 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

3. Javaslat az egyes intézményi térítési díjakat megállapító önkormányzati rendeletek 

módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

4. Javaslat a Városi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadására 

Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző 
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5. Javaslat a Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ szakmai 

programjainak módosítására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

6. Javaslat a „Zöldterületek fejlesztése Bátonyterenye városában című projekt 

megvalósításához szükséges műszaki tervek elkészítésére, a hatósági engedélyek 

beszerzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

Zárt ülés keretében: 

 

7. Javaslat a Mátraalja Nkft. pályázatához kapcsolódóan iparterület fejlesztés céljára 

szükséges ingatlanok megvásárlására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
 

 

 
 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. JAVASLAT A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK, 

PÓTTAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA          

            ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ, A HELYI VÁLASZTÁSI  

    IRODA VEZETŐJE 
 

Várszegi István kérdése arra irányul, hogy a bizottsági tagok nyilatkoztak-e arról, hogy 

semmiféle politikai pártnak nem tagjai. 

 

Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy a jegyző nyomatékosan felhívta a 

figyelmét arra, hogy a tagjelöltek személyéről sem a frakcióval, sem a polgármesterrel nem 

egyeztethet előzetesen. 

 

Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy a tagjelöltek mindegyike nyilatkozatot tett az 

összeférhetetlenség, az adatkezelés és a nyilvános ülésen történő tárgyalás tekintetében. A 

feladat komoly és megterhelő, de sok alkalmas embert lát a városban. Voltak, akiket csak a 

pénz motivált, őket igyekeztek kiszűrni. A feladat elvégzésére alkalmas jelöltekre javaslatot 

kért a helyi cég és intézményvezetőktől, illetve a jegyzőkönyvvezetőktől a kizáró okok 

figyelembevételével. Minden tag, még a delegált tagok esetében feltétel, hogy a 

szavazatszámláló bizottsági munkájukat pártatlanul kell végezniük. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 

alábbi határozatot fogadta el: 

 

16/2018.(III.13.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a szavazatszámláló 

bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta: 
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1. A Képviselő-testület a Bátonyterenye város területén működő szavazatszámláló 

bizottságok tagjának  
 

Belák Miklósné    3078 Bátonyterenye, Rákóczi út 107/A.  

 Bendik Péter Józsefné     3070 Bátonyterenye, Ózdi út 49/A.  

Bolcsóné Szabó Olga      3070 Bátonyterenye, Alkotmány út 38.   

Farkas Erzsébet    3070 Bátonyterenye, Kossuth út 11.  

Gálné Magdus Marianna   3070 Bátonyterenye, Diák út 2.  

             Gerendainé Komódy Rozália                3078 Bátonyterenye, Bajcsy-Zsilinszky út 30. 

 Kovács Valéria Henrietta    3078 Bátonyterenye, Kúria út 35.                       

Gritzné Szabó Ilona    3078 Bátonyterenye, Dobó út 77.   

Havasi Zsuzsa     3070 Bátonyterenye, Jedlik út 13.  

Homoki Péterné    3070 Bátonyterenye, Irinyi út 18. 

Honfi Jánosné                                     3070 Bátonyterenye, Szabadság út 25.  

Hortobágyiné Szőllős Andrea    3078 Bátonyterenye, Wesselényi út 29.    

Horváth Gáborné                       3070 Bátonyterenye, Vörösmarty út 12 

Jánosi Józsefné    3070 Bátonyterenye, Barátság út 3.  

Józsa Lászlóné                             3070 Bátonyterenye, Barátság út 7.  

Juhász Krisztina    3070 Bátonyterenye, Iskola út 15.  

 Kazinczy Edina     3078 Bátonyterenye, József A. Ltp. 10.   

Kemecsei Ildikó    3070 Bátonyterenye, Barátság út 5.  

Kériné Viktor Ágnes    3070 Bátonyterenye, Gesztenye út 7.   

             Kovácsné Mihok Lenke  3078 Bátonyterenye, Gyopár út 10.   

Lantosné Sipos Márta                          3070 Bátonyterenye, Diák út 13.      

Lászlók Renáta Mónika   3070 Bátonyterenye, Akácos út 30.   

Ludányi Tivadarné                                 3070 Bátonyterenye, Mikszáth út 6.  

Maruzs-Molnár Ágnes    3070 Bátonyterenye, Pacsirta út 40.  

Mezőkeresztesi Márta    3070 Bátonyterenye, Kossuth út 17.   

             Mucsina Lajosné                3078 Bátonyterenye, József A. ltp. 9.  

Nádasdiné Kőrösi Ilona             3078 Bátonyterenye, Hunyadi út 27.   

Nagy Attiláné     3070 Bátonyterenye, Bányász út 4.  

Németh Csaba     3078 Bátonyterenye, Csokonai út 21.  

Németh Rita     3078 Bátonyterenye, Csokonai út 30.   

Oláh Katalin     3078 Bátonyterenye, Zrínyi út 38.  

Orosz Jánosné                                         3070 Bátonyterenye, Ózdi út 106.        

 Pékné Fejes-Marsinszki Ágnes    3078 Bátonyterenye, Dobó út 5.    

Ruszin Lászlóné    3070 Bátonyterenye, Bányász út 3.  

Sebőkné Kovács Gizella                       3070 Bátonyterenye, Szorospataki út 100.          

Simon Csabáné                3070 Bátonyterenye, Ózdi út 126.          

Susánné Bakos Mária               3070 Bátonyterenye, Szabadság út 36. 

Szabó Tünde     3070 Bátonyterenye, Lengyendi út 36/A.  

Szalainé Bene Zsuzsa    3070 Bátonyterenye, Petőfi út 17.  

Szalkai Pál Jánosné    3070 Bátonyterenye, Kossuth út 17.  

Szekuláné Helisz Mária   3078 Bátonyterenye, Határ út 36.   

Szerencsés László Gyula              3070 Bátonyterenye, Szabadság út 35.          

Szobonyáné Selmeczi Krisztina   3078 Bátonyterenye, Mátyás királyút 26. 

Tolmácsiné Koós Mónika   3078 Bátonyterenye, Dobó út 38/6.   

             Tóth Józsefné     3070 Bátonyterenye, Széchenyi út 4.       

Tóth Petra      3070 Bátonyterenye, Bányász út 13.     

Tóthné Kállói Mária    3070 Bátonyterenye, Móra Ferenc út 9.  

Törőcsik Józsefné    3078 Bátonyterenye, Bajcsy-Zs. út 7.  

Újj Ágnes                              3078 Bátonyterenye, Csillag út 1.       

Zvara Istvánné      3070Bátonyterenye, Bányász út 12.    
 

szám alatti lakosokat megválasztja. 
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2. A Képviselő-testület a szavazatszámláló bizottságok póttagjává 

 
Bendik Alexandra   3070 Bátonyterenye, Ózdi út 49/A.  

Bozó Róbertné    3070 Bátonyterenye, Iskola út 13.   

Domonkosné Pierog Anikó  3078 Bátonyterenye, Hunyadi út 35.   

Farkasné Hartmann Csilla Klára 3070 Bátonyterenye, Liget út 28.  

Fülöp Katalin    3078 Bátonyterenye, Határ út 23.   

Gajdár Istvánné    3078 Bátonyterenye, Báthori út 12.   

             Gombos Zoltánné   3078 Bátonyterenye, Várhegy út 7.  

Gyányi Lászlóné               3078 Bátonyterenye, Mátyás király út 13/A.   

Hajdúné Tóth Katalin   3070 Bátonyterenye, Bányász út 13.  

Koós Lászlóné    3078 Bátonyterenye, József A. ltp 3.  

Kovács László                3078 Bátonyterenye, Kúria út 35.   

Lászlók Jánosné   3070 Bátonyterenye, Akácos út 30.   

Ludányiné Patkó Zsuzsanna  3070 Bátonyterenye, Budai Nagy Antal út 4.   

 Molnár Katalin    3070 Bátonyterenye,  Jedlik Á. út 4.  
Orosz Beatrix    3070 Bátonyterenye, Liget u. 28.  

Pádárné Hajdu Judit   3070 Bátonyterenye, Bányász út 13.  

Pászti Györgyné                         3070 Bátonyterenye, Ózdi út 25.  

Pekelniczki Zoltán   3070 Bátonyterenye, Jedlik Ányos út 3.  

Pesti Marianna    3078 Bátonyterenye, Sport út 41.   

Pető Anikó    3078 Bátonyterenye, Zrínyi út 95/A.   

Pirók Edina    3070 Bátonyterenye, Pacsirta út 14.    

Sáfár-Kádárkuti Anett   3070 Bátonyterenye, Ózdi út 52.  

Szabóné Janusek Anita  3070 Bátonyterenye, Hársfa út 22.   

Szenyán Ágnes Rozália   3070 Bátonyterenye, Gesztenye út 7. 

Szűcs Anna Olga   3070 Bátonyterenye, Móra F. út 10.   

Tóth József Lászlóné   3070 Bátonyterenye, Barátság út 7. 4/13.  

 

szám alatti lakosokat megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző HVI vezetője 

 

 

2. JAVASLAT A 2018. ÉVI RENDKÍVÜLI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI IGÉNY 

BENYÚJTÁSÁRA 

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.  

 

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

fogadta el: 

17/2018.(III.13.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi rendkívüli 

önkormányzati támogatási igény benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta:  
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1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzat 

működőképessége megőrzése érdekében - a Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. év C. törvény 3. melléklet I.10. pontja szerinti előirányzatból 

támogatási igényt nyújt be.    
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási igény soron 

kívül benyújtására.  
 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

               dr. Lengyel Tamás jegyző 

               Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 
 

 

 

3. JAVASLAT AZ EGYES INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKAT MEGÁLLAPÍTÓ 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELET MEGALKOTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Gembiczki Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke, Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság elnöke, és Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság tagja jelzi, hogy a 

bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását 

javasolják a testületnek.  

 

Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy az intézmények részéről volt egy javaslat a 

térítési díjak minimális, inflációkövető emelésére, melyre ő jelezte, hogy egyik intézményben 

sem kívánják a díjakat emelni. 

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

alkotta: 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2018.(III.14.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

az egyes intézményi térítési díjakat megállapító önkormányzati rendeletek  módosításáról  

 

 (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

 

4. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK 

ELFOGADÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ 
 

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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Várszegi István arra kér választ, hogy a kapott tájékoztatás szerint a 294 milliós összeg a 

zöld város pályázatot takarja, de a most tárgyalandó pályázattal nem egyezik az azonosító 

száma, akkor ez az összeg melyik pályázatra vonatkozik. A kérdésre Kinyó Mária azt a 

választ adja, hogy kettes ütemre vonatkozik. 

 

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

fogadta el: 

18/2018.(III.13.) 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 2018. évi közbeszerzési tervét 

elfogadja.  

 

Határidő:  folyamatos  

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester  

dr. Lengyel Tamás jegyző  

Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető  

 

 

5. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE VÁROSI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJAINAK MÓDOSÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Tóth Józsefné 

intézményvezetőt, 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.  

 

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

fogadta el: 

 

19/2018.(III.13.) Öh. sz. 

Határozat 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye 

Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ szakmai programjainak módosítására vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Segítőkéz Idősek Klubja Szakmai Programját a jelen 

határozat 1. mellékletében, a Bátonyterenyei Fogyatékosok Napközi Otthona Szakmai 

Programját a 2. mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

              Tóth Józsefné intézményvezető 
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6. JAVASLAT A „ZÖLDTERÜLETEK FEJLESZTÉSE BÁTONYTERENYE VÁROSÁBAN 

CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MŰSZAKI TERVEK 

ELKÉSZÍTÉSÉRE, A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEK BESZERZÉSÉRE” TÁRGYÚ 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester utal rá, hogy sikeres közbeszerzés esetén a kivitelezés 

szeptember környékén indulhat leghamarabb. 

 

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

megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. Felhívja a 

figyelmet az állagmegóvás fontosságára, ezért javasol egy térfigyelő kamerát a Csente 

lakótelepre. 

 

Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy a kettes ütemben szerepel a kamerarendszer 

bővítése. 

 

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

fogadta el: 

20/2018.(III.13.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Zöldterületek 

fejlesztése Bátonyterenye városában című projekt megvalósításához szükséges műszaki tervek 

elkészítésére, a hatósági engedélyek beszerzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítására és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő–testület kinyilvánítja, hogy a „Zöldterületek fejlesztése Bátonyterenye 

városában című projekt megvalósításához szükséges műszaki tervek elkészítésére, a 

hatósági engedélyek beszerzésére”tárgyú közbeszerzési eljárást megindítja. 

 

2. Az eljárás becsült értékére tekintettel az eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Rész 113. § (1) bekezdése szerinti, összefoglaló 

tájékoztatással közzétett, az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldésével 

indított - nyílt eljárás szabályainak megfelelő - közbeszerzési eljárás szabályai szerint 

kerül lebonyolításra. 

 

3. A Képviselő-testület a benyújtott ajánlatok elbírálására és értékelésére bíráló 

bizottságot hoz létre, amelynek tagjai: 

 Kovács Krisztián (bizottsági elnök, pénzügyi szakértelem) 

 Márkus Pál (közbeszerzési szakértelem) 

 Domonkos Sándor (műszaki szakértelem) 

 dr. Sal Klára (jogi szakértelem) 

 Kinyó Mária (projektfelelős) 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Márkus Pál közbeszerzési szaktanácsadót, hogy 

az összefoglaló tájékoztatást a Közbeszerzési Hatóság részére megküldje. 

 

Határidő: azonnal  
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Felelős: Nagy-Majdon József polgármester  

  Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető  

  Márkus Pál felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  

 

 
Nagy-Majdon József polgármester a következő napirendi pont megtárgyalására zárt ülést 

rendel el, a nyilvános ülést 14 óra 55 perckor berekeszti. 

 

A Képviselő-testület ülése a továbbiakban zárt ülés keretei között folytatódik, melyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 

 

k.m.f. 

 

 

Nagy-Majdon József     dr. Lengyel Tamás 

polgármester                jegyző 

 

 

 

 

 


