Bátonyterenye Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

9/2018. (V.30.) Önk. sz.
JEGYZŐKÖNYV
a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 30-án megtartott üléséről

2
Bátonyterenye Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
9/2018.(V.30.) Önk. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 30-án
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
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 10 fő jelen van, Czikora
Györgyné és Macska Tamás távolmaradását előzetesen jelezte, a Képviselő-testület
határozatképes, az ülést 10 óra 11 perckor megnyitja.
A meghívóban 22. napirendi pontként feltüntetett, a Bátonyterenye, belterületi 939/16 hrsz-ú
ingatlanból telekalakítási eljárással kialakításra kerülő 939/57 hrsz-ú kivett „ipari park”
megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó nyílt pályázat elbírálásáról szóló javaslat
megtárgyalására az önkormányzat gazdasági érdekeire tekintettel zárt ülést javasol.
A Képviselő-testület a napirendre és annak tárgyalási módjára tett javaslatot 10 igen
szavazattal az alábbiak szerint elfogadta:
Nyilvános ülés keretében:
1. Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatalának
2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester, dr. Lengyelné Imreh Erika járási
hivatalvezető
Meghívott: dr. Kalocsai Péter Nógrád Megyei Kormányhivatal főigazgatója
2. Beszámoló a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság illetékességi területének
közbiztonsági helyzetértékeléséről
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester, Révész Ákos r.ezredes, rendőrségi
tanácsos, városi rendőrkapitány
Meghívott: Dr. Nagy László r.dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei
rendőrfőkapitány
3. Javaslat a Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
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4. Beszámoló a Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
5. Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző
Meghívott: Győriné Új Mária belső ellenőr
6. Javaslat a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetői feladatainak ellátására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
7. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi beszámolóinak és 2018.
évi üzleti terveinek elfogadása
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
a. Javaslat a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2017. évi
egyszerűsített éves beszámolójának, valamint 2018. évi üzleti tervének
elfogadására
Előterjesztő: Gál András ügyvezető
Meghívott: Sulyok Zoltán FEB elnök, Szőllősi Sándor könyvvizsgáló
b. Javaslat a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának, valamint 2018. évi üzleti
tervének elfogadására
Előterjesztő: Gubán Zoltán ügyvezető
Meghívott: Szomszéd Tamás FEB elnök,
Szerencsésné Jakubovics Erika könyvvizsgáló
c. Javaslat a Bátonyterenyei Közművelődési Nonprofit Kft. 2017. évi
egyszerűsített éves beszámolójának, valamint 2018. évi üzleti tervének
elfogadására
Előterjesztő: Szedlák Imre ügyvezető
Meghívott: Ambruzs Ferenc FEB elnök,
Szerencsésné Jakubovics Erika könyvvizsgáló
d. Javaslat a Mátraalja Térségfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített
éves beszámolójának, valamint 2018. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Becsó Károly ügyvezető
Meghívott: Babcsán István FEB elnök, Szőllősi Sándor könyvvizsgáló
8. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Meghívott: Tóth Józsefné intézményvezető
9. Beszámoló a Bátonyterenyei Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési és
közgyűjteményi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Meghívott: Szedlák Imre ügyvezető
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10. Javaslat közművelődési megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
11. Javaslat a Bátonyterenyei Városi Bölcsőde intézményvezetői beosztás betöltésének
pályázati kiírására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
12. Javaslat a Bátonyterenye Közoktatásáért Közalapítvány új kuratóriumi bizottsági
tagjának megválasztására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
13. Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának
lemondásáról és új bizottsági tag megválasztásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
14. Javaslat címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok,
gyermekorvosok és fogorvosok részére díszoklevél adományozására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
15. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

jövőbeli

ellátásával

16. Javaslat a 29/2018.(IV.25.) Öh. számú, a Városi Önkormányzat 2018. évi
folyószámlahitel-keret megemeléséről szóló határozatának módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
17. Javaslat a bátonyterenyei 2022/16 hrsz-ú (korábban 2022/9. hrsz-ú) ingatlan bérleti
szerződésének módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
18. Javaslat a Városi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző
19. Előterjesztés a 34/2018 (IV.25.) számú, „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása 2018” című pályázat benyújtásáról szóló önkormányzati
határozat módosításáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
20. Javaslat külterületi lakott hely elnevezésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
21. Egyebek
Zárt ülés keretében:
22. Javaslat a Bátonyterenye, belterületi 939/16 hrsz-ú ingatlanból telekalakítási eljárással
kialakításra kerülő 939/57 hrsz-ú kivett „ipari park” megnevezésű ingatlan
értékesítésére vonatkozó nyílt pályázat elbírálására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. TÁJÉKOZTATÓ A NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BÁTONYTERENYEI
JÁRÁSI HIVATALÁNAK 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER, DR. LENGYELNÉ
IMREH ERIKA JÁRÁSI HIVATALVEZETŐ
Nagy-Majdon József polgármester köszönti dr. Lengyelné Imreh Erikát, a Járási Hivatal
vezetőjét, aki részt vesz a napirendi pont tárgyalásán.
Dr. Lengyelné Imreh Erika megköszöni a polgármesternek és a testületnek az indulásnál
nyújtott támogatást. Bízik abban, hogy a jó és szoros együttműködés továbbra is megmarad a
két szervezet között.
Várszegi István kéri a dolgozóknak szóló köszönetének tolmácsolását.
Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy sajnálja, hogy a Járási Hivatalok
kialakításra kerültek, hiszen az általuk végzett hatósági munka az önkormányzati feladatok
szerves része volt 2013 előtt. Bár egy hivatalban működő két külön hivatalról van szó, az ott
dolgozók kollégaként tekintenek egymásra. Megköszöni az ott dolgozók munkáját.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
45/2018.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bátonyterenyei Járási Hivatal
2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

2. BESZÁMOLÓ A BÁTONYTERENYEI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ILLETÉKESSÉGI
TERÜLETÉNEK KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRTÉKELÉSÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER, RÉVÉSZ ÁKOS
R.EZREDES, RENDŐRSÉGI TANÁCSOS, VÁROSI RENDŐRKAPITÁNY

Nagy-Majdon József polgármester köszönti dr. Nagy László r.dandártábornok, rendőrségi
főtanácsos, megyei rendőrfőkapitányt és Révész Ákos r.ezredes, rendőrségi tanácsos, városi
rendőrkapitányt, akik részt vesznek a napirendi pont tárgyalásán.
Várszegi István megjegyzi, hogy a rendőrkapitányság a folyamatos létszámhiány ellenére
nagyon jó munkát végez. A beszámoló bőséges és alapos. Kitér a Bűnügyi Osztály által elért
kiváló eredményre, ami dicsőség a városnak is. Sok sikert kíván a további munkájukhoz.
Dr. Nagy László beszámol a versenyen elért eredményről, illetve megköszöni az
önkormányzat által a rendőrségi munkához nyújtott segítséget.
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Molnár Ferenc szintén gratulál a rendőrség munkájához. Viszont kéri a rendőrség segítségét
annak megoldásában, hogy a reggeli és délutáni órákban az óvodák és iskolák környékén a
parkoló gépkocsik elfoglalják a buszmegálló területét, a busz nem tud beállni.
Nagy-Majdon József polgármester szintén megköszöni a helyi rendőrkapitányság munkáját,
sokat tesznek a közbiztonság érdekében. Rákérdez a bátonyterenyei droghelyzetre, illetve egy
jellemző problémát tolmácsol, a gépjárművek közterületen történő szétszerelését, ami az
Iskola és a Rákóczi utakon is jellemző probléma. Kéri ebben a rendőrség segítségét.
Dr. Nagy László a kábítószer problémáját egy nehezen megfogható rendőri feladatnak tartja.
Az elkövetői kör megvan náluk, de mindig időzítés kérdése, hogy meddig tudnak eljutni.
Szeretnék az elosztókat is kézre keríteni nem csak a fogyasztókat. Ez nem csak rendőri
feladat, saját eszközeik a felvilágosításra, megelőzésre terjednek ki (iskolarendőr, média).
Szintén probléma, hogy a mai világban már nem jelent gondot a távolság, minden elérhető az
interneten keresztül, ami nehezen követhető a rendőrségi eszközökkel.
Révész Ákos a gépjárművek szétszerelésével kapcsolatban elmondja, hogy jelzés esetén a
rendőrjárőr minden esetben kimegy a helyszínre, a gépjármű eredetét, az ott tevékenykedő
személyeket tisztázzák, és a jelentést megküldik a szakhatóságoknak. Probléma, hogy a
bontásra ítélt gépjárművekkel olyan emberek is közlekednek, akik nem rendelkeznek
jogosítvánnyal.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
46/2018.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Bátonyterenyei
Rendőrkapitányság illetékességi területének közbiztonsági helyzetértékeléséről szóló 2017. évi
beszámolót megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta.
1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bátonyterenyei
Rendőrkapitányság által készített, a Rendőrkapitányság illetékességi területének
közbiztonsági helyzetértékeléséről szóló 2017. évi beszámolót elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatról a Bátonyterenyei
Rendőrkapitányság vezetőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

3. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, Várszegi István a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság elnöke, Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke, valamint
Gembiczki Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot
megtárgyalták és a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az
alábbi rendeletet alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018.(V.31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

4. BESZÁMOLÓ A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke, Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke, Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke,
valamint Gembiczki Ferenc az Ügyrendi 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 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az
alábbi rendeletet alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018.(V.31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése zárszámadásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

5. BESZÁMOLÓ A 2017. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL
ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ
Nagy-Majdon József polgármester köszönti Győriné Új Mária belső ellenőrt, aki részt vesz a
napirendi pont tárgyalásán.
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a beszámolót
megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
47/2018.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017-ben végzett
belső ellenőrzésekről készült jelentést és az alábbi határozatot hozta:
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1.) A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a 2017. évi belső ellenőrzési
tevékenységről szóló jelentést elfogadja.
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az ellenőrzések során
tett megállapításokat a gazdálkodás folyamán vegye figyelembe.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy- Majdon József polgármester

6. JAVASLAT A MÁTRAALJA TÉRSÉGFEJLESZTŐ NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Várszegi István hozzáteszi, hogy a bizottsága meghívta ülésére a leendő vezetőt és
véleményük az, hogy az új vezető személye a legjobb megoldás az ügyek továbbvitelére.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
48/2018.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátraalja
Térségfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjévé - Dr. Becsó Károly ügyvezető lemondása miatt - 2018. május
3. napjától határozatlan időre Kinyó Mária, 3154 Szuha, Kossuth út 279/3. sz. alatti
lakost nevezi ki, aki ügyvezetői feladatait megbízási jogviszony keretében, díjazás
nélkül látja el.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
2. A Képviselő-testület a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezető váltással kapcsolatos Alapító Határozatát és a Társaság Alapító
Okiratának változással egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat 2. és 3.
mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2.) pontban foglalt Alapítói
Határozat, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, illetve a jogviszonyok
változásával összefüggő dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
4. A Képviselő-testület utasítja a társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Határozatban
foglalt döntés cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Kinyó Mária ügyvezető

7. AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 2017. ÉVI
BESZÁMOLÓINAK ÉS 2018. ÉVI ÜZLETI TERVEINEK ELFOGADÁSA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
a. JAVASLAT A BÁTONYREHAB REHABILITÁCIÓS NONPROFIT
KFT. 2017. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK,
VALAMINT 2018. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: GÁL ANDRÁS ÜGYVEZETŐ
Nagy-Majdon József polgármester köszönti Gál András ügyvezetőt és Sulyok Zoltán FEB
elnököt, akik részt vesznek a napirendi pont tárgyalásán.
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 kiemeli, hogy a cégnek a jövőben is hasonló munkát kellene folytatnia, mert
bár nincs könnyű helyzetben, de a tevékenységükre szükség van. Minden helyi,
önkormányzati cégnek törekednie kell a költséghatékonyságra.
Nagy-Majdon József polgármester megköszöni az ügyvezető munkáját.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
49/2018.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a BÁTONYREHAB
Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának és 2018. évi üzleti
tervének elfogadásra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2017. évi
egyszerűsített éves beszámolóját
 39.013 EFt eszközök-források értékkel,
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3.661 EFt üzemi eredménnyel,

3.684 EFt adózás előtti eredménnyel,

3.684 EFt adózott eredménnyel
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Nagy-Majdon József polgármester
Gál András ügyvezető
2.) A Képviselő-testület a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2017. évi
közhasznúsági jelentését (mellékletét)

108.639 EFt bevétellel,

104.955 EFt ráfordítási összeggel,

69 fő statisztikai állományi létszámmal,

66 fő megváltozott munkaképességű létszámmal,

86.905 EFt közhasznú célra kapott központi költségvetési támogatással
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Nagy-Majdon József polgármester
Gál András ügyvezető
3.) A Képviselő-testület a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti
tervét az előterjesztéshez csatolt egyező tartalommal
 115.200 EFt bevétellel,
 113.200 EFt kiadással,

2.000 EFt eredménnyel
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Nagy-Majdon József polgármester
Gál András ügyvezető

b. JAVASLAT
A
BÁTONYTERENYEI
VAGYONKEZELŐ
ÉS
FOGLALKOZTATÁSI NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK, VALAMINT 2018. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK
ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: GUBÁN ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Gubán Zoltán ügyvezetőt, Szerencsésné
Jakubovics Erika könyvvizsgálót és Szomszéd Tamás FEB elnököt, akik részt vesznek a
napirendi pont tárgyalásán.
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
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Várszegi István megjegyzi, hogy ez a cég viszi a városfenntartás feladatait, a lehetőségeikhez
mérten jól, ami viszont látszik, hogy pénzügyileg nehezen birkóznak meg vele. A jövőben át
kell gondolni a cég feladatait.
Sulyok Tibor elmondja, hogy az ügyvezető részt vett a bizottság ülésén, ahol elmondta
aggályait a cég jövőbeni működésével kapcsolatban.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy átalakulásakor a cég még jelentős
személyi állománnyal rendelkezett, hiszen a közmunkát a cég vitte csúcsidőben 1000 fő feletti
állománnyal. A létszám lecsökkent és a város által igényként megfogalmazott városfenntartási
és a közmunkaprogramban vállalt feladatoknak a cég nehezen tud eleget tenni. Emiatt a
következő 1-2 éven belül a cégnél átalakítások várhatók. A közfoglalkoztatásra kisebb szinten
mindig szükség lesz, de meg kell erősíteni a céget főállású szakemberekkel a
városüzemeltetési feladatok ellátása érdekében (útkarbantartás, fűnyírás, kertészet, stb.). El
kell gondolkodni azon, hogy a START programban melyik láb működtethető rentábilisan a
jövőben és melyikről kell lemondani. A veszteség minimalizálására kell törekedni a cégnél,
rentábilisan csak akkor lesz működtethető, ha az önkormányzat a szolgáltatásokat piaci alapon
rendeli meg a cégtől.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
50/2018.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának,
2018. évi üzleti tervének elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
4.) A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját

75.599 EFt eszközök-források értékkel,

- 20.849 üzemi tevékenység eredménnyel,

- 20.827 EFt adózás előtti eredménnyel,

- 20.827 EFt adózott eredménnyel (veszteséggel)
elfogadja.
Határidő:

azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Gubán Zoltán ügyvezető
5.) Képviselő-testület a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2018.
évi üzleti tervét az előterjesztéshez csatolt egyező tartalommal
 123.500 EFt bevétellel,
 145.877 EFt kiadással,

-22.377 EFt adózás előtti eredménnyel (veszteséggel)
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Nagy-Majdon József polgármester
Gubán Zoltán ügyvezető
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c. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT
KFT. 2017. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK,
VALAMINT 2018. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: SZEDLÁK IMRE ÜGYVEZETŐ
Nagy-Majdon József polgármester köszönti Szedlák Imre ügyvezetőt, aki részt vesz a
napirendi pont tárgyalásán.
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Várszegi István elmondja, hogy az ügyvezető által képviselt irány mindenképp támogatandó,
hosszú idő óta most először látja, hogy minden rétegnek igyekeznek programot biztosítani a
városban. Az uszoda fenntartása viszont megnehezíti a cég működését.
Nagy-Majdon József polgármester örömét fejezi ki, hogy jó stáb jött létre a cégnél, akik
igyekeznek úrrá lenni a napi problémákon. A közművelődési feladatok jó kézben vannak,
kreatívan állnak hozzá, új rendezvényeket hoznak a városba. Törekedni kell itt is a rentábilis
működtetésre.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
51/2018.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Közművelődési NKft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának, 2018. évi üzleti tervének
elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
6.) A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Közművelődési Nonprofit Kft. 2017. évi
egyszerűsített éves beszámolóját

346.665 EFt eszközök-források értékkel,

- 18.340 EFt üzemi tevékenység eredménnyel,

- 18.479 EFt adózás előtti eredménnyel,

- 18.479 EFt adózott eredménnyel (veszteséggel)
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Szedlák Imre ügyvezető
7.) Képviselő-testület a Bátonyterenyei Közművelődési NKft. 2018. évi üzleti tervét az
előterjesztéshez csatolt egyező tartalommal
 118.738 EFt bevétellel,
 139.445 EFt kiadással,

20.707 EFt további önkormányzati támogatás biztosítása esetén 0 EFt
eredménnyel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Nagy-Majdon József polgármester
Szedlák Imre ügyvezető
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d. JAVASLAT A MÁTRAALJA TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.
2017. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK, VALAMINT
2018. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: DR. BECSÓ KÁROLY ÜGYVEZETŐ
Nagy-Majdon József polgármester köszönti Kinyó Mária ügyvezetőt, aki részt vesz a
napirendi pont tárgyalásán.
Utal arra, hogy a 2017. évi beszámolót még dr. Becsó Károly készítette, viszont az ő
parlamenti képviselővé történt megválasztása okán volt szükség az ügyvezető váltásra.
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 a cég működését jónak és szükségesnek ítéli. Példaként is szolgál, hogy egy
helyi cégvezető akár bejuthat a parlamentbe is. Dr. Becsó Károlyt a lobbi tevékenység
folytatására kéri.
Nagy-Majdon József polgármester jó döntésnek tartja, hogy nem megyei, hanem helyi cégre
bízták a pályázatok menedzselését. Hosszabb távú terv, hogyha a pályázatok lefutottak, akkor
a városüzemeltetési feladatokat a vagyonkezelési feladatokról le kell majd választani és ez a
cég fogja ellátni a vagyonkezelési feladatokat. A pályázatok révén a céghez kerül sok olyan
vagyonelem, ami bevételt fog generálni a cégnek. Megtöltik az ipari parkot tartalommal,
eszközöket adhat bérbe. A cég így szép bevételre tehet szert. A pályázatok gördülékeny
lebonyolítása miatt előfordulhat, hogy rendkívüli testületi ülést kell összehívni a nyár
folyamán.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot fogadta el:
52/2018.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátraalja
Térségfejlesztő Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának és 2018. évi üzleti
tervének elfogadásra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített
éves beszámolóját
 1.064.868 EFt eszközök-források értékkel,

-13.591 EFt adózás előtti eredménnyel,

17 EFt adófizetési kötelezettséggel,

-13.608 EFt adózott eredménnyel (veszteséggel) elfogadja.
A 2017. évi üzleti évben keletkezett 13.608 EFt adózott eredmény veszteség, eredménytartalék
igénybevételére nem kerül sor, az üzleti évre osztalék nem kerül jóváhagyásra.
Határidő: azonnal
Felelős : Nagy-Majdon József polgármester
Mátraalja NKft. ügyvezetője

14
2.) A Képviselő-testület a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét
 62.660 EFt működési bevétellel,
 61.176 EFt működési kiadással,

1.484 EFt adózás előtti eredménnyel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Mátraalja NKft. ügyvezetője

8. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS
GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester 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.
Várszegi István a tájékoztatót nagyon részletesnek tartja, és nem irigyli az ott dolgozókat. A
tartalma előrevetíti a város jövőjét, a gyerekek sokszor jönnek rossz szociális helyzetből,
zűrös családi háttérrel.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
53/2018.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat
2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót és az
alábbi határozatot hozza:
1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – az előterjesztés
mellékletét képező – átfogó értékelést elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztálya részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy- Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Tóth Józsefné intézményvezető
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9. BESZÁMOLÓ A BÁTONYTERENYEI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.
KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a beszámolót
megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. Megjegyzi,
hogy jó úton halad a szakmai munka.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
54/2018.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési és közgyűjteményi feladatainak ellátásáról
szóló beszámolót és azt elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Szedlák Imre ügyvezető

10. JAVASLAT KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁRA
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:
55/2018.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat
helyi közművelődési és nyilvános könyvtári feladatainak ellátására vonatkozó, a
Bátonyterenyei Közművelődési, Városi Könyvtár és Létesítményüzemeltető Nkft. (3078
Bátonyterenye, Berekgát köz 1.) Feladatellátóval megkötésre kerülő közművelődési
megállapodásra vonatkozó előterjesztést, és a megállapodást a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közművelődési megállapodás
aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
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11. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI VÁROSI BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYVEZETŐI
BEOSZTÁS BETÖLTÉSÉNEK PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRA
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:
56/2018.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye
Városi Bölcsőde intézményvezetői beosztás betöltésének pályázati kiírásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Városi Bölcsőde intézményvezetői feladatainak
ellátására a melléklet szerinti pályázatot írja ki, melyet a Belügyminisztérium Közigállás
Állásportálján, az ágazati minisztérium hivatalos lapjában és a város honlapján is
megjelentet.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

12. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÚJ
KURATÓRIUMI BIZOTTSÁGI TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁRA
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. Megjegyzi,
hogy a kuratórium nem úgy működik, ahogyan kellene.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
57/2018.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete (mint alapító) megtárgyalta a
Bátonyterenye Közoktatásáért Közalapítvány új kuratóriumi bizottsági tagjának
megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Bátonyterenye Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriumában
végzett munkája elismerése mellett tudomásul veszi Susánné Lukács Petra 3070
Bátonyterenye, Irinyi u. 26. szám alatti lakos kuratóriumi tagságáról való lemondását.
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2. A Képviselő-testület a Bátonyterenye Közoktatásáért Közalapítvány kuratórium lemondott
tagja helyére határozatlan időre Józsa Lászlóné (sz: Susán Judit, an: Liber Ilona) 3070
Bátonyterenye, Barátság út 7. I/4. szám alatti lakost választja meg.
3. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat aláírására, és a Balassagyarmati Törvényszék felé a változásbejegyzési kérelem
benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

13. ELŐTERJESZTÉS A HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG NEM KÉPVISELŐ
BIZOTTSÁGI TAGJÁNAK LEMONDÁSÁRÓL ÉS ÚJ
MEGVÁLASZTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

BIZOTTSÁGI

TAG

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és állást foglalt Gaálné mellett, de….
Cseresznyés István megjegyzi, hogy 2014-ben 4 bizottsági helyet kaptak, egy éve egyet
elvett tőlük a polgármester, most szintén efelé tartanak, újabb bizottsági helyet veszítenek el.
A második legerősebb pártként a 3 bizottsági helyet is kevesli. Miért nem lehet a bizottsági
helyet egy ciklusra megtartani, max. a személy cserélődik. Nekik sem egyszerű megfelelő
embert találni.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a JOBBIK belső vitái nem érdeklik, a
FIDESZ nem delegált senkit a bizottsági helyre, a döntést a testület fogja meghozni. Mindkét
jelöltet beterjesztette javaslatként a testület elé.
Várszegi István utal arra a korábbi esetre, amikor az ő tagjuk kikerült a bizottsági helyről és
Molnár József került a helyére, akit nem ők delegáltak. Írt most egy levelet a
polgármesternek, hogy az eredetileg megállapított bizottsági helyeket állítsák helyre. A pártok
országos erőssége nem releváns a mostani, helyi döntésnél. Igyekezzenek megtalálni azokat
az embereket, akik dolgozni is szeretnének a városért. Szeretné visszakapni a korábban
elveszített bizottsági helyét. Sőt a Felügyelő Bizottságokban is szívesen látna ellenzéki
tagokat is.
Király Attila egyetért azzal, hogy építő emberre van szükség a bizottságok munkájában.
Örült volna, ha a két jelölt is jelen van az ülésen és kérdéseket lehetett volna feltenni nekik.
Úgy véli, hogy baj van a JOBBIK-nál, mert a harmadik bizottsági tagjuk áll fel.
Cseresznyés István egyéni döntésnek tartja, hogy valaki szívesen vesz-e részt a bizottsági
munkában, pláne, ha esélye sincs arra, hogy a javaslatát ellenzékiként elfogadják. Korábban
kezet ráztak a bizottsági helyek elosztásáról a polgármesterrel, ezt már másodszor rúgja fel a
polgármester. Nem érti, hogy Várszegi István milyen bizottsági helyet szeretne visszakapni,
hiszen Molnár József szocialista alpolgármester volt.
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Várszegi István azt válaszolja, hogy Molnár József már nem volt tagja az MSZP-nek, amikor
bekerült a bizottságba. Olyan embereknek kell a bizottságokba kerülni, akikért ő, mint
pártvezető, felelősséget tud vállalni.
Nagy-Majdon József polgármester tanulságosnak tartja a helyzetet, a következő
választásokon nem biztos, hogy ki kell nyitni a bizottsági külső helyeket pártdelegáltaknak.
Vannak települések, ahol a szakmai munkát a bizottsági ülések végzik és a testületi ülések
szinte csak formalitások. Itt pont fordítva van. A választásokkor mindenki megkapta a
lehetőséget a bizottsági munkában. Vannak etikai kérdések (más betegsége), amelyeket
mindenkinek illett volna tiszteletben tartani. A mostani bizottsági helyre kommentár nélkül
terjesztette elő a két beérkezett javaslatot.
Cseresznyés István gusztustalannak tartja, amit a FIDESZ háttérstábja csinált most a tavaszi
választások idején vele vagy más jelöltekkel. Kéri, hogy ezeket ne hozzák fel többet.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület az 1. sz. határozati javaslatban foglaltakat 1
igen és 4 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.
A Képviselő-testület a 2. sz. határozati javaslatban foglaltakat 1 igen és 4 nem szavazattal, 5
tartózkodás mellett nem fogadta el.

14. JAVASLAT CÍMZETES FŐORVOSI CÍM HASZNÁLATÁRA JOGOSULT
HÁZIORVOSOK,
GYERMEKORVOSOK
ÉS
FOGORVOSOK
RÉSZÉRE
DÍSZOKLEVÉL ADOMÁNYOZÁSÁRA
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:
58/2018.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a címzetes főorvosi
cím használatára jogosult háziorvosok és fogorvosok részére díszoklevél adományozásáról
szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11/A. §-a
alapján – munkájuk elismeréseként - címzetes főorvosi cím használatát tanúsító díszoklevelet
adományoz:
Dr. Szabó Anna
Dr. Koós Judit
Dr. Rákos Márton László háziorvosok,
Dr. Fekete Judit
Dr. Máthé Beáta
Dr. Sótér Margit házi gyermekorvosok,
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Dr. Putnoky-Benedek Zsuzsanna
Dr. Putnoky-Benedek Gábor fogorvosok részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a díszoklevelek Semmelweis-nap
alkalmából történő átadására.
Határidő: értelemszerűen, minden év július 1.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző

15. ELŐTERJESZTÉS

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS
JÖVŐBELI ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester visszautal arra, hogy 2013-ig a BÁVÜ vitte a
hulladékgazdálkodást és a szeméttelepet, majd ekkor csatlakozott az önkormányzat a KeletNógrádi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. 2014-ben a BÁVÜ már alvállalkozóként végezte
a tevékenységét a VGÜ fővállalkozása alatt ezt követően jutottak oda, hogy előbb a BÁVÜ
most a VGÜ sem működtethető már rentábilisan. Mostani információk szerint a VGÜ
csatlakozik a hatvani részhez. Működik a hulladékudvar, ahová a szelektíven gyűjtött
hulladékot is be lehet szállítani, illetve havonta kétszer háztól is elszállítják a szelektíven
gyűjtött hulladékot. Fennakadást okozott a hulladékszállítás időpontjának megváltozása is,
közel 30 új szemetes is kihelyezésre kerül ennek megoldására. A legfőbb, hogy a város tiszta
tudjon maradni, kéri a lakosokat is, hogy a szemétgyűjtőket rendeltetésszerűen használják. A
közös képviselők figyeljenek arra, hogy a társasházi gyűjtők kapacitása elegendő legyen. A
szemétkezelés szinte mindenütt problémát okoz a környező településeken is.
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.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
59/2018.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövőbeli ellátásával kapcsolatos döntések
meghozatalára tett előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a KeletNógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (továbbiakban: Társulás)
tagönkormányzatainak közigazgatási területén 2018. július 1. napjától 2028. június
30. napjáig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Szelektív Hulladékhasznosító és
Környezetvédelmi Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, 054/14. hrsz.
cégjegyzékszám: Cg.10-09-036776) lássa el a VGÜ Nonprofit Kft. alvállalkozóként
történő bevonásával.
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2. A Képviselő-testület az 1. pontban nevesített közszolgáltató kiválasztásához szükséges
jognyilatkozat-, illetőleg szerződés tervezeteket az 1-5. melléklet szerint megismerte és
azok tartalmával egyetért és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy azok
véglegesített változatát a Társulás társulási tanácsi ülésén megszavazza, amennyiben
a VGÜ Nonprofit Kft. alvállalkozói szerepével kapcsolatos feltételek tisztázódnak.
Határidő: 2018. június 15.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

16. JAVASLAT A 29/2018.(IV.25.) ÖH. SZÁMÚ, A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018.
ÉVI
FOLYÓSZÁMLAHITEL-KERET
MEGEMELÉSÉRŐL
SZÓLÓ
HATÁROZATÁNAK 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.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot fogadta el:
60/2018.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület
29/2018. (IV.25.) Öh. számú „a Városi Önkormányzat 2018. évi folyószámlahitel-keretének
megemelése” tárgyú határozat módosításáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a 29/2018. (IV.25.) Öh. számú „a Városi Önkormányzat 2018. évi
folyószámlahitel-keretének megemelése” tárgyú határozatát alábbi pontokkal egészíti ki:
„7. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a folyószámlahitel és az elbírálás alatt álló további
hitelek fedezetéül az alább felsorolt 4 db ingatlanra vonatkozólag az OTP Bank Nyrt-vel
500.000.000 Ft keretösszegű ingatlan jelzálogszerződés megkötésre kerüljön:
- 1844 hrsz. 3078 Bátonyterenye, Tarjáni út 1. (kivett általános iskola)
- 1841/2 hrsz. 3078 Bátonyterenye, Tarjáni út 3. (kivett üzem)
- 2748/63 hrsz. 3070 Bátonyterenye (kivett beépítetlen terület)
- 0304/2 hrsz. 3070 Bátonyterenye, Petőfi út 24. (kivett major)
8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, továbbá a városgazdálkodási
osztályvezetőt és vagy a pénzügyi ellenjegyzőt hogy a jelzálogszerződést az OTP Bank Nyrtvel aláírják.”
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
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17. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI 2022/16 HRSZ-Ú (KORÁBBAN 2022/9. HRSZ-Ú)
INGATLAN BÉRLETI SZERZŐDÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a
javaslatot megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Várszegi István kifogásolja, hogy az előterjesztést nem kapták meg időben, ami miatt le
kellett azt venni a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság üléséről. Egy képviselő-társa sem kapta meg,
jelezve sem volt, hogy később kerül kiküldésre. A bizottsági ülés egyeztetésénél is kéri
jelezni, ha esetlegesen egy-egy anyagot csak a testületi ülésen fognak megkapni.
Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy az előterjesztés nem kimaradt, hanem keddre
készült el a bérleti díjról és a terület bérbeadásával kapcsolatos egyeztetések miatt. Még kedd
délelőtt is bizonytalan volt, hogy tudja-e tárgyalni a napirendi pontot a testület. Mivel a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság hétfőn ülésezett, így akkor még nem volt kész anyag. A kedden
ülésező bizottságnak ülés előtt került kiosztásra. A testület dönthet most úgy is, hogy későbbi
ülésen tárgyalja az anyagot. Nem tudja megígérni, hogy hasonló eset nem lesz a jövőben, mert
nem minden a hivatalon múlik.
Nagy-Majdon József polgármester a problémák elkerülése végett jelzi, hogy ezentúl az email mellett a képviselők pendrive-on is meg fogják kapni az anyagokat. Sms-t követően a
pendive-ok a portán átvehetőek lesznek névre szólóan, amit az ülésre kér visszahozni.
Igyekezni kell, hogy minél kevesebb papír kerüljön kiküldésre. Megjegyzi, hogy a napirend
elfogadásakor is jelezhette volna az aggályait Várszegi István képviselő.
Várszegi István képviselő a szavazást megelőzően – a szavazás időtartamára - a
szavazópultját kikapcsolta, jelezve, hogy a szavazásban nem kíván részt venni.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
61/2018.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az MVM
Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Korlátolt Felelősség Társasággal 2017. május 17.
napján a bátonyterenyei 2022/9 hrsz-ú ingatlan bérletére megkötött szerződés módosítására
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bérleti szerződés
módosítását a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a bérleti szerződés
módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
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18. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK
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.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
62/2018.(V.30.) 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 ponttal
egészíti ki:
Rendezvényszervezési szolgáltatás, becsült érték 25.000.000 Ft, 113. § szerinti nyílt
eljárás [112. § (1) bek. b) pontja].
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

A
34/2018 (IV.25.) SZÁMÚ, „ÖNKORMÁNYZATI
FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA 2018” CÍMŰ
PÁLYÁZAT
BENYÚJTÁSÁRÓL
SZÓLÓ
ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

19. ELŐTERJESZTÉS

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.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
63/2018.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2018.” című pályázat benyújtásáról szóló
34/2018 (IV.25.) Öh.sz. határozat módosításáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület a 34/2018 (IV.25.) Öh.sz. határozat 2.) pontját az alábbiak szerint
módosítja:
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„2.) A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 11 280 524 Ft önrészt
biztosítja, és költségvetésében elkülöníti.”
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

20. JAVASLAT KÜLTERÜLETI LAKOTT HELY ELNEVEZÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési 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:
64/2018.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a külterületi lakott
hely elnevezésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló
1991. évi XX. törvény 39.§ (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a
bátonyterenyei 0101/5/A hrsz-ú külterületi lakott hely hivatalos neveként a „Bogárföld
dűlő” elnevezést állapítja meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az elnevezéssel kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző

21. EGYEBEK
Nagy-Majdon József polgármester meghív mindenkit a június 4-i Trianon Emléknapra.
Egyéb hozzászólás hiányában a nyilvános ülés napirendjének megtárgyalását követően a
testület nyilvános ülését 11 óra 39 perckor berekeszti.
A Képviselő-testület ülése a továbbiakban zárt ülés keretei között folytatódik, melyről külön
jegyzőkönyv készül.
k.m.f.
Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző

