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Bátonyterenye Város Önkormányzata 

                  Képviselő-testülete  

 

8/2019.(V.29.) Önk. sz. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 29-én 

megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:   10 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján  

  Dr. Lengyel Tamás jegyző 

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

  Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

  Meghívottak, érdeklődők 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.  

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

Cseresznyés István képviselő a távolmaradását előzetesen jelezte, Molnár Ferenc képviselő 

később fog éerkezni, a Képviselő-testület határozatképes, az ülést 14 óra 25 perckor 

megnyitja.  

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

javaslatot tárgyalja meg azzal a módosítással, hogy javasolja napirendre venni az ülés előtt 

kiosztott alábbi előterjesztéseket: 

 10. napirendi pontként, „Orvosi ügyelet ellátása Bátonyterenye város és Kistérsége 

önkormányzatainak közigazgatási területén” tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott 

ajánlatok értékeléséről szóló javaslatot. 

 11. napirendi pontként a „Bátonyterenye – Napsugár Bölcsőde külső munkák – című 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló javaslatot, 

 12. napirendi pontként a Bátonyterenye Kistérség önkormányzatainak többcélú 

társulása által átadásra kerülő felhalmozási célú pénzeszköz elfogadásáról szóló 

javaslatot, 

 13. napirendi pontként a Bátonyterenye, Szúpatak 7001/2 hrsz-ú ingatlan szennyvíz-

átemelő céljára történő megvásárlásáról szóló javaslatot, 

 14. napirendi pontként a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bátonyterenyei 

Tagintézmény tagintézmény- vezető beosztására beérkezett pályázat véleményezéséről 

szóló javaslatot. 

 Ennek következtében az Egyebek számozása 15.-re módosul. 

 

A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 10 igen szavazattal az alábbiak szerint 

elfogadta: 

 

1. Javaslat a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

                               Csík Csaba r. alez. mb. kapitányságvezető 

Meghívott: Dr. Nagy László r.dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei 

         rendőrfőkapitány 

 

2. Javaslat Csík Csaba r.alezredes a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság vezetőjévé 

történő kinevezésének véleményezésére 
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Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester  

 

3. Javaslat a Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester  

 

4. Beszámoló a Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester  

 

5. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi beszámolóinak és 2019. 

évi üzleti terveinek elfogadása 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
 

a. Javaslat a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2018. évi 

egyszerűsített éves beszámolójának, valamint 2019. 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. 

2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának, valamint 2019. évi üzleti 

tervének elfogadására 

         Előterjesztő: Gubán Zoltán ügyvezető 

      Meghívott: Szomszéd Tamás FEB elnök,  

          Szerencsésné Jakubovics Erika könyvvizsgáló 
 

c. Javaslat a Bátonyterenyei Közművelődési Nonprofit Kft. 2018. évi 

egyszerűsített éves beszámolójának, valamint 2019. évi üzleti tervének 

elfogadására 

Előterjesztő: Szedlák Imre ügyvezető 

      Meghívott: Ambruzs Ferenc FEB elnök,  

         Szerencsésné Jakubovics Erika könyvvizsgáló 

 

6. Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző 

Meghívott: Győriné Új Mária belső ellenőr 

 
7. Javaslat a Bátonyterenyei Közművelődési Nonprofit Kft. 2018. évben végzett 

közművelődési és közgyűjteményi feladatainak ellátásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

                               Szedlák Imre ügyvezető 

 

8. Javaslat a 2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény  benyújtására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester  

 
9. Javaslat önkormányzati bérlakás elidegenítésére 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester  

 
10. Javaslat az „Orvosi ügyelet ellátása Bátonyterenye város és Kistérsége 

önkormányzatainak közigazgatási területén” tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott 

ajánlatok értékelésére 
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11. Javaslat a „Bátonyterenye – Napsugár Bölcsőde külső munkák – című közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapítására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester  

 

12. Javaslat a Bátonyterenye Kistérség önkormányzatainak többcélú társulása által 

átadásra kerülő felhalmozási célú pénzeszköz elfogadására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester  

 

13. Javaslat a Bátonyterenye, Szúpatak 7001/2 hrsz-ú ingatlan szennyvíz-átemelő céljára 

történő megvásárlására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester  

 

14. Javaslat a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bátonyterenyei Tagintézmény 

tagintézmény- vezető beosztására beérkezett pályázat véleményezésére 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester  

 

15. Egyebek 

 
Nagy-Majdon József polgármester a napirendi pontok tárgyalását megelőzően megköszöni 

minden bátonyterenyei állampolgárnak, aki élt állampolgári jogával és elment szavazni a 

hétvégén lezajlott EP választáson. 2014-ben a bátonyterenyei lakosok 25%-a ment el 

szavazni, most 36% felett volt az arány. 

Az eredményből, aminek a FIDESZ frakció örül, messzemenő következtetéseket nem lehet 

levonni, hiszen ez a szavazás arról szólt, hogy kik képviseljék Magyarországot az Európai 

Parlamentben. Az őszi önkormányzati választások teljesen másról fognak szólni, ott már a 

testület munkáját fogják megítélni. Az eredmény sok tekintetben lehet iránymutató, de nem 

lenyomata az önkormányzati választásoknak. Sajnálja, hogy Cseresznyés István képviselő 

nincs jelen az ülésen, mert tett volna fel neki pár kérdést a választás előtti kirohanásaival és a 

választás éjszakáján tett viszontválaszra adott reakciójával kapcsolatban. A véleményét a 

szemébe is el fogja mondani, mivel hazugsággal vádolta meg őket, kíváncsi arra, hogy 

hogyan fogja tisztázni magát. 

 

Molnár Ferenc képviselő megérkezett, a testület létszáma 11 fő. 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2018. ÉVI 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 

                               CSÍK CSABA R. ALEZ. MB. KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 

MEGHÍVOTT: DR. NAGY LÁSZLÓ R.DANDÁRTÁBORNOK, RENDŐRSÉGI 

FŐTANÁCSOS, MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNY 
 

Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti dr. Nagy László 

r.dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitányt és Csík Csaba r.alezredes, 

megbízott kapitányságvezetőt, akik részt vesznek a napirendi pont tárgyalásán. 
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Csík Csaba röviden ismerteti szakmai pályafutását. 1990-ben végzett a Kossuth Lajos 

Katonai Főiskola határőrparancsnoki szakán, amit követően Balassagyarmaton teljesített 

szolgálatot különböző határőri beosztásokban. 2008-tól egy évig volt a Főkapitányság 

Bevetési Osztályának vezetője, majd 6 évig vezette a Közrendvédelmi és Határrendészeti 

Osztályt. 2015. márciustól kérte fel a főkapitány a Balassagyarmati Rendőrkapitányság 

vezetésére, amit 2018. szeptemberéig látott el. 2018. szeptemberétől bízta meg a főkapitány a 

Bátonyterenyei Rendőrkapitányság vezetésével. Szeretne néhány dolgot kiemelni a kollégái 

által készített részletes beszámolóból. 2010-ben a Kapitányság illetékességi területén 811 

bűncselekmény történt. 2012-ben volt egy kiemelt projekt a rendőrségen belül, a kiemelt 

rendőri jelenlét biztosítása a közterületeken. Ennek sikerességét bizonyítja, hogy a 

bűncselekmények száma a tavalyi évben 370-re csökkent. Ugyanez Bátonyterenye 

tekintetében 2010-ben 490, a tavalyi évben 174 bűncselekmény volt. Kiemelt 

bűncselekmények tekintetében 594-ről 222-re csökkent. Mindez igazolja, hogy a rendőri 

tevékenység hatékony és eredményes. Tavaly szeptembertől irányt váltottak a közbiztonság 

tekintetében lakossági, szülői és önkormányzati kezdeményezésre. Újratervezték az 

együttműködést az önkormányzatokkal, egyeztető fórumokat tartottak, igyekeznek azt elérni, 

hogy ott legyen a járőr, ahol szükség van rá, vagy ahol baj van. kérték a készenléti rendőrség 

segítségét is, nagy létszámban jelentek meg lovas és kutyás egységek. Jelenleg 13 fő van 

becsukva. A megyei főkapitányság, a Bátonyterenyei Önkormányzat és a helyi 

rendőrkapitányság elindított egy Magad döntesz! programot havi több rendezvénnyel a 

drogokról a fiataloknak. Decemberben megalakult a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. 

Közlekedésrendészet szempontjából elmondja, hogy 20 személyi sérüléssel járó közlekedési 

baleset történt, ebből egy volt halálos. Az okok a gyorshajtás, az előzés, az elsőbbségadás és a 

kanyarodás szabályainak megsértése. 3 esetben volt ittas a járművezető.20 percen belül 

minden bejelentésre odaértek, időben tudnak reagálni, a rendezvényeket biztosították. 

Megköszöni a Polgárőrség segítségét. Megköszöni a polgármester, alpolgármester és a 

testület támogatását. A rendőrség minden segítséget megkap az önkormányzattól. Az idei 

évről szólva elmondja, hogy az EP választás rendkívüli esemény nélkül lezajlott, a rendőrség 

mindent megtesz az őszi választások biztosítása érdekében. Szeretnék biztosítani az indokolt 

helyeken a rendőri jelenlétet. Szeretnék folytatni az együttműködést a készenléti 

rendőrséggel, a polgárőrséget megerősíteni, a közterületi alkoholfogyasztást visszaszorítani, 

az illegális szemétlerakást. Fő feladatuk lesz az fiatalkorúak és időskorúak védelme mellett az 

új pszichoaktív anyagok elleni hatásos fellépés. Arra buzdítja a lakosságot, hogy bátran 

keressék a rendőrséget és bízzanak a rendőrségben. A bűnözőkkel a törvény adta szigor 

teljességével fognak fellépni a továbbiakban is. 

 

Dr. Nagy László elmondja, hogy a megbízott kapitányságvezető személyében hosszú távon 

gondolkodik. Kéri a beszámoló elfogadását, hiszen a kollégái mindent megtettek, amit tudtak 

az illetékességi terület biztonsága érdekében. 

 

Várszegi István kiemeli a kölcsönös jó együttműködést az önkormányzattal, megköszöni a 

fiatalok fokozott védelmét. Jó, hogy a rendőrautó sokszor fordul meg napközben is az iskola 

körül. Örül a közbiztonsági nyári tábor ismételt megrendezésének ez évben is. 

 

Molnár Ferenc gratulál a rendőrség munkájához, örül az elért eredményeknek, a legapróbb 

utcákban is jelenlévő rendőröknek. A városon belül jellemző a buszmegállók parkolásra 

történő használata, a buszról az úttestre szállnak le az utasok, ami balesetveszélyes. Ebben kér 

intézkedést. 
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Nagy-Majdon József polgármester kéri köszönetének, hálájának tolmácsolását a rendőrök 

felé. Az önkormányzat igyekszik a mindenkori rendőrkapitánnyal jó kapcsolatot kialakítani. 

Elismeri az elvégzett munkát, érzékelhető az attitűdváltást a rendőrségen belül. Érzékelhető a 

prevenciós jelleg és a nem mindenáron büntetésre törekvés, a bűnözés szempontjából pedig a 

markáns fellépés. Továbbra is igyekeznek minden segítséget megadni. Az újabb 

kameraprojektnél is hathatós segítséget nyújtott a rendőrség. Jó a lakossági visszhangja a 

készenléti rendőrség megjelenésének a városban. Az emberek szubjektív biztonságérzete 

növekedett. Sikerült a város droghisztériáját is lecsillapítani. Jó projektek indultak el a 

városban. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elsődleges feladata az információáramoltatás a 

résztvevők között és a prevenció. Megköszöni Orosz István munkáját is a drog elleni harc 

terén. Jó munkát kíván a rendőri testületnek az elkövetkezőkre. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

48/2019.(V.29.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 

Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta.    

Határidő: azonnal  

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

2. JAVASLAT CSÍK CSABA R.ALEZREDES A BÁTONYTERENYEI 

RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉVÉ TÖRTÉNŐ KINEVEZÉSÉNEK 

VÉLEMÉNYEZÉSÉRE 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER  
 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy megismerve a megbízott kapitány 

személyét, tevékenységét, maximálisan alkalmasnak tartja a feladatra. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

49/2019.(V.29.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Csík Csaba r. 

alezredesnek a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésének 

véleményezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot fogadta el: 

 

A Képviselő-testület támogatja Csík Csaba r. alezredesnek a Bátonyterenyei 

Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezését. 

 

Megbízza Nagy-Majdon József polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 

tájékoztassa a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 
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3. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 

MÓDOSÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER  
 

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző, Gembiczki Ferenc az Ügyrendi, Sulyok Tibor a 

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke és Gagyi Róbert a Humánszolgáltatási 

Bizottság tagja jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták a rendelet tervezetben 

foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.  

 

Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy a költségvetést jelentősen javította az 

elmúlt évben megkapott SZEVIÉP-es120 millió forint, a 100 millió forintos REKI. A város 

számláján fejlesztési forrásként 2,4 milliárd forint van lekötve, és szintén fejlesztési forrásként 

a Mátraalja Nkft. számláján van mintegy 3 milliárdos összeg. Az önkormányzat jelentős 

többlettel rendelkezik, a működés biztosított. 

 

 Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az 

alábbi rendeletet alkotta: 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2019.(V.30.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

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

 (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

4. BESZÁMOLÓ A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER  
 

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző, Gembiczki Ferenc az Ügyrendi, Sulyok Tibor a 

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke és Gagyi Róbert a Humánszolgáltatási 

Bizottság tagja jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták a rendelet tervezetben 

foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.  

 

Várszegi István kérdése, hogy a 18. oldal 2. táblájánál stimmelnek-e a 2017. évi adatok, 

illetve a 2018. évi arány és változások oszlop adatai nem kerültek-e felcserélésre. 

 

Kovács Krisztián osztályvezető megvizsgálva a 18. oldal táblázatát, elmondja, hogy abban 

számszaki elírás van, a helyes adat 4661 a gépjárművek megosztása a 2017-es oszlopban. 

  

 Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2019.(V.30.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése zárszámadásáról 
 

 (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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5. AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 2018. ÉVI 

BESZÁMOLÓINAK ÉS 2019. ÉVI ÜZLETI TERVEINEK ELFOGADÁSA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 

 

a. JAVASLAT A BÁTONYREHAB REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT. 

2018. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK, VALAMINT 2019. 

ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA 

      ELŐTERJESZTŐ: GÁL ANDRÁS ÜGYVEZETŐ 

      MEGHÍVOTT: SULYOK ZOLTÁN FEB ELNÖK, SZŐLLŐSI SÁNDOR 

KÖNYVVIZSGÁLÓ 
 

Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Gál András ügyvezetőt és 

Sulyok Zoltán FEB elnököt, akik részt vesznek a napirendi pont tárgyalásán. 

 

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési és Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot az ügyvezető jelenlétében 

megtárgyalták a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.  

 

Várszegi István hangsúlyozza, hogy örülni kell annak, hogy a cég a nehéz körülmények 

ellenére is működik és 70 embernek munkát tud adni. 

 

Nagy-Majdon József polgármester megköszöni az ügyvezető lelkiismeretes munkáját, üzleti 

szemléletét. Javasolja a munka egyéb úton történő elismerését is. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

50/2019.(V.29.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a BÁTONYREHAB 

Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának és 2019. évi üzleti 

tervének elfogadásra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

  

1.) A Képviselő-testület a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2018. évi 

egyszerűsített éves beszámolóját  

  38.938  EFt eszközök-források értékkel, 

    1.371  EFt üzemi eredménnyel, 

    1.483  EFt adózás előtti eredménnyel,  

    1.483  EFt adózott eredménnyel  

         elfogadja. 

A Képviselő-testület az 1.483 EFt adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését 

jóváhagyja, az üzleti évre osztalék nem kerül jóváhagyásra.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Nagy-Majdon József  polgármester  

                       Gál András ügyvezető 

 

 



9 

 

2.) A Képviselő-testület a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2018. évi 

közhasznúsági jelentését (mellékletét) 

   116.155 EFt bevétellel,  

   114.672 EFt ráfordítási összeggel,  

    71 fő statisztikai állományi létszámmal,  

    68 fő megváltozott munkaképességű létszámmal, 

    92.645 EFt közhasznú célra működésre kapott központi költségvetési 

támogatással 

               elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Nagy-Majdon József  polgármester  

                      Gál András ügyvezető 

 

3.) A Képviselő-testület a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti 

tervét az előterjesztéshez csatolt egyező tartalommal 

 113.765 EFt bevétellel,   

 113.765 EFt kiadással, 0 EFt eredménnyel elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Nagy-Majdon József  polgármester  

                      Gál András ügyvezető 

 

 

b. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI VAGYONKEZELŐ ÉS 

FOGLALKOZTATÁSI NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT 

ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK, VALAMINT 2019. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK 

ELFOGADÁSÁRA 

         ELŐTERJESZTŐ: GUBÁN ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ 

      MEGHÍVOTT: SZOMSZÉD TAMÁS FEB ELNÖK,  

          SZERENCSÉSNÉ JAKUBOVICS ERIKA KÖNYVVIZSGÁLÓ 
 

Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Gubán Zoltán ügyvezetőt és 

Szomszéd Tamás FEB elnököt, akik részt vesznek a napirendi pont tárgyalásán. 

 

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési és Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot az ügyvezető jelenlétében 

megtárgyalták a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek. 

Mindketten megemlítik, hogy az elmúlt évekhez képest javulás mutatkozik az eredményekben 

a cég nehéz helyzete ellenére is.  

 

Nagy-Majdon József polgármester megköszöni a cégnél dolgozók és a cégvezető munkáját. 

Ennél a cégnél nehezebb a finanszírozás, nagyon sokrétű feladatot látnak el. A közmunka 

lehetőségek szűkülnek, egyre kevesebb a közmunkás, ugyanakkor igyekeznek megfelelni a 

városüzemeltetési feladatoknak. A cég erőn felül teljesít, de el kell gondolkodni a cég további 

működtetésén, lehetőségein. 
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

51/2019.(V.29.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 

Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának, 

2019. évi üzleti tervének elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 

2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját 

        64.129 EFt eszközök-források értékkel, 

      - 10.998 üzemi tevékenység eredménnyel, 

      - 10.991 EFt adózás előtti eredménnyel,  

      - 10.991 EFt adózott eredménnyel (veszteséggel) 

                 elfogadja. 

 

     A 2018. évi üzleti évben keletkezett eredmény veszteség, osztalékfizetésre nem kerül sor.  

     A -10.991 EFt adózott eredmény eredménytartalékba helyezését elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Nagy-Majdon József polgármester  

                      Gubán Zoltán ügyvezető 

 

2.) Képviselő-testület a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2019. 

évi üzleti tervét az előterjesztéshez csatolt egyező tartalommal 

  131.749 EFt bevétellel, 

  158.568 EFt kiadással, 

   -26.819 EFt adózás előtti eredménnyel (veszteséggel)  

       elfogadja.   

 

       Határidő: azonnal 

       Felelős  : Nagy-Majdon József polgármester 

                      Gubán Zoltán ügyvezető 

 

 

c. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT. 

2018. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK, VALAMINT 2019. 

ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: SZEDLÁK IMRE ÜGYVEZETŐ 

      MEGHÍVOTT: AMBRUZS FERENC FEB ELNÖK,  

         SZERENCSÉSNÉ JAKUBOVICS ERIKA KÖNYVVIZSGÁLÓ 
 

Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Szedlák Imre ügyvezetőt aki 

részt vesz a napirendi pont tárgyalásán. 

 

Szedlák Imre jelzi, hogy Ambruzs Ferenc, a FEB elnöke munkahelyi elfoglaltsága miatt nem 

tud az ülésen részt venni. 
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Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési és Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot az ügyvezető jelenlétében 

megtárgyalták a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.  

Kiemelik, hogy sokkal több a rendezvény a városban, de a cég helyzete hasonló mint az előző 

cégé, tőkeinjekcióra van szüksége, a működés jelenlegi formája sokáig nem tartható fenn. A 

kisterenyei könyvtár OTP épületbe történő áthelyezésére pályázatot nyertek, de augusztusig 

már nincs sok idő, hogy teljesítsék. 

 

Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy csúszások vannak az egyéb pályázatoknál is, 

az árak a pályázat benyújtása óta emelkedtek. Áll a Zöld város pályázat, amiben a könyvtár 

átköltöztetése is szerepel. A pályázatok plusz forrásigénye kb. fél milliárd forint. 

 

Molnár Ferenc  szerint az emberek azt látják, hogy egyre több a rendezvény, amit a cég 

egyre sikeresebben bonyolít le. Tudnak az emberek hová menni, tudnak szórakozni. 

Megköszöni az ügyvezető és csapata munkáját. 

 

Gembiczki Ferenc képviselő az ülésteremből kiment, a testület létszáma 10 fő.  

 

Nagy-Majdon József polgármester megköszöni a művelődési ház lelkes kollektívájának 

munkáját, egy magas színvonalon dolgozó lelkes stáb állt össze. Kéri az ügyvezetőt, hogy 

több időt töltsön a művelődési házban, szeretné több rendezvényen is látni, hogy a stáb 

érezze, hogy velük van az ügyvezető is. El kell gondolkodni azon, hogy hogyan tudnak 

bevételeket generálni a rendezvényekből, legalább 1-2 rendezvény esetében, mert az 

önkormányzat támogatása sem végtelen. Az uszoda nyitva tartását felül kell vizsgálni és az 

igénybevételhez igazítani. A legnagyobb gond, hogy az uszoda tartályai elértek, cseréjük 

hatalmas összeget igényelne. Az épület külseje is egyre több karbantartás igényel. 

Összességében a cég jól működik. Pályázati úton lesz színpad és sátor beszerzés, amivel ki is 

lehet települni, bevételt generálni. 

 

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

fogadta el: 

52/2019.(V.29.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 

Közművelődési NKft.  2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának, 2019. évi üzleti tervének 

elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.) A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Közművelődési NKft. 2018. évi egyszerűsített éves 

beszámolóját 

    346.222 EFt eszközök-források értékkel, 

      - 9.369 EFt üzemi tevékenység eredménnyel, 

      - 9.556 EFt adózás előtti eredménnyel,  

      - 9.556 EFt adózott eredménnyel (veszteséggel) 

                 elfogadja. 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Nagy-Majdon József polgármester  

                      Szedlák Imre ügyvezető 
 

A 2018. évi üzleti évben keletkezett eredmény veszteség, osztalékfizetésre nem kerül sor.  



12 

 

A Képviselő-testület -9.556 EFt adózott eredmény eredeménytartalékba helyezését elfogadja. 
 

2.) Képviselő-testület a Bátonyterenyei Közművelődési NKft. 2019. évi üzleti tervét az 

előterjesztéshez csatolt egyező tartalommal 

      105.547 EFt  bevétellel,   

      157.369 EFt kiadással (értékcsökkenéssel együtt) 

                         51.822 EFt veszteséggel elfogadja. 
 

       Határidő: azonnal 

       Felelős  : Nagy-Majdon József polgármester 

                      Szedlák Imre ügyvezető 

 

 

6. BESZÁMOLÓ A 2018. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL 

ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ 

MEGHÍVOTT: GYŐRINÉ ÚJ MÁRIA BELSŐ ELLENŐR 
 

Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Győriné Új Mária belső 

ellenőrt, aki részt vesz a napirendi pont tárgyalásán. 

 

Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy a belső ellenőr a tervnek megfelelően 

végrehajtotta a belső ellenőrzéseket, egy ellenőrzés, a Közművelődési Nkft. ellenőrzése 

átkerült az idei évre. Az cégnél volt tavaly ÁSZ ellenőrzés, és az ott feltárt hiányosságok 

kapcsán készült intézkedési terv végrehajtása még folyamatban van. Az ellenőrzésre ezt 

követően kerül sor. A belső ellenőr által tett észrevételeket beépítették a napi munkába. 

 

Gembiczki Ferenc képviselő az ülésterembe visszatért, a testület létszáma 11 fő. 

 

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 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

53/2019.(V.29.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évben végzett 

belső ellenőrzésekről készült éves összegző jelentés elfogadására vonatkozó javaslatot és az 

alábbi határozatot hozta: 
 

1.) A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2018. 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: értelemszerűen 

      Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző 
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7. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT. 2018. 

ÉVBEN VÉGZETT KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATAINAK 

ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 

                                            SZEDLÁK IMRE ÜGYVEZETŐ 
 

Gagyi Róbert a Humánszolgáltatási Bizottság tagja és Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták a határozati javaslatban 

foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.  

 

Gagyi Róbert tolmácsolja a bizottság véleményét, mely szerint az utóbbi időben jelentősen 

felpezsdült a város kulturális élete. 

 

Várszegi István megjegyzi, hogy az ügyvezető jelezte, hogy kevés az ember a cégnél az 

ellátott feladatokhoz mérten. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

54/2019.(V.29.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 

Közművelődési Nonprofit Kft. 2018. évben végzett közművelődési és közgyűjteményi 

feladatainak ellátásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásáról szóló 

előterjesztést, és azt elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

             Szedlák Imre ügyvezető 

 

 

8. JAVASLAT A 2019. 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 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

55/2019.(V.29.) Öh. sz. 

Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. 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 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. év L. 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   

 

 

9. JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS ELIDEGENÍTÉSÉRE 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER  
 

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési és Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták a határozati javaslatban 

foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.  

 

Nagy-Majdon József polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy ingatlan piaci ár alatti 

megvásárlására lehetőség csak bizonyos bérleti feltételek fennállása esetén lehetséges. A 

hosszabb ideje a lakásban élő bérlőknek teszik elérhetővé ezt a lehetőséget. Az önkormányzat 

liciten nem kívánja értékesíteni a lakásokat. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

56/2019.(V.29.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 

bérlakás értékesítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről 

szóló 22/2003. (XII.12.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (4) 

bekezdése alapján az elővásárlásra jogosult részére értékesíti az alábbi önkormányzati 

tulajdonú lakást:  

 

Bérlő 

neve 

 

Vevő, 

tulajdonjogot 

szerző neve 

Lakás címe, 

hrsz-a 

Bátonyterenye, 

Lakás 

területe 

m² 

Forgalmi érték 

 

Vételár 

megfizetésének 

módja, összege 

 

Molnár 

Sándor 

 

 

Molnár Sándor 

 

Iskola út 5. 

2.em. 12.  

 

 

43 

 

2.500.000 Ft 

részletfizetéssel, 

a vételár a 

forgalmi érték 

60 vagy 

50 %-a 
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2. A Képviselő-testület felkéri az önkormányzati bérlakások értékesítésének lebonyolításával 

megbízott Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási NKft-t, hogy a döntésről a 

kérelmezőt értesítse és a Rendeletben foglalt feltétételek szerint az adásvételi szerződést kösse 

meg. 

 

Felelős:    Nagy-Majdon József polgármester 

                 Gubán Zoltán Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási NKft. ügyvezetője  

Határidő: önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 22/2003. 

(XII.12.) számú önkormányzati rendelet feltételei szerint 

 

 

10. JAVASLAT AZ „ORVOSI ÜGYELET ELLÁTÁSA BÁTONYTERENYE VÁROS ÉS 

KISTÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATAINAK KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN” TÁRGYÚ 

BESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN BENYÚJTOTT AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉRE 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER  
 

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy az előzetesen kiosztotthoz képest új, 

módosított előterjesztés került kiosztásra. Május 31-ével lejár az ügyeleti ellátásról kötött 

szerződés. Az önkormányzatok által fizetendő önrészt magasnak tartja, viszont az ügyelet 

finanszírozása 10 éve nem változott. Egyszerűbb lenne, ha nem önkormányzati feladat lenne. 

A finanszírozás alapján a kelet-nógrádi térségre 2 orvos elég lenne. Azért, hogy a 

közbeszerzési határt ne lépje át a szolgáltatás, a szerződés csak 4 hónapra kerül megkötésre a 

szolgáltatóval, ezt követően kerül kiírásra a közbeszerzés. 

 

Gagyi Róbert a Humánszolgáltatási Bizottság tagja és Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták a határozati javaslatban 

foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.  

 

Gagyi Róbert elmondja, hogy a bizottság egyetért a polgármester által elmondottakkal, de 

örülni kell annak, hogy biztosított az ügyeleti ellátás. 

 

Várszegi István úgy véli, hogy visszaélnek a szolgáltatók a kényszerhelyzettel. Semmi pluszt 

nem kap a lakosság a magasabb ár ellenére, holott a szolgáltatással eddig is voltak problémák. 

 

Nagy-Majdon József polgármester kéri a jegyzőt, hogy kerüljön a következőkben napirendre 

az ügyelet a júniusi testületi ülésen, ahol biztosítsanak lehetőséget az ügyelet vezetőjének, 

hogy tájékoztassa a testületet az ügyelet helyzetéről. Kéri egy levél megfogalmazását az 

illetékes miniszter felé a tapasztalt problémákról, tájékoztatást kérve a finanszírozásról és a 

jelenlegi rendszer felülvizsgálatát. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 

alábbi határozatot fogadta el: 

57/2019.(V.29.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bátonyterenye Város 

Önkormányzata, mint ajánlatkérő nevében megindított, az „Orvosi ügyelet ellátása 

Bátonyterenye város és Kistérsége önkormányzatainak közigazgatási területén „tárgyú 

beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok döntésre vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta:  
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1. A Képviselő-testület a „Orvosi ügyelet ellátása Bátonyterenye város és Kistérsége 

önkormányzatainak közigazgatási területén „tárgyú beszerzési eljárásban a Pannon 

Paramedic Kft által benyújtott ajánlatot érvényesnek nyilvánítja. 

 

2. A Képviselő-testület a „Orvosi ügyelet ellátása Bátonyterenye város és Kistérsége 

önkormányzatainak közigazgatási területén „tárgyú beszerzési eljárásban Dr. Csollák 

István és Társa Kft. és a Medical Inspect Kft. ajánlattevők ajánlatát érvénytelennek 

nyilvánítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a városgazdálkodási osztályvezetőt a költségvetés 

módosítására, mivel a szolgáltatás biztosításához szükséges pénzügyi fedezet nem áll 

rendelkezésre. 

 

4. A Képviselő-testület a „Orvosi ügyelet ellátása Bátonyterenye város és Kistérsége 

önkormányzatainak közigazgatási területén „tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja, és felhatalmazza a Polgármestert hogy a legkedvezőbb érvényes ajánlatot 

benyújtó ajánlattevővel, a Pannon Paramedic Kft. -vel kössön vállalkozási szerződést 

a közbeszerzési értékhatár alatti összegben, 4 hónap időtartamra és a  közbeszerzési 

eljárás megindítását készítse elő a szolgáltatás biztosítására.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester  

  Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető  

  Szabó Balázs felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
 

 

11. JAVASLAT A „BÁTONYTERENYE – NAPSUGÁR BÖLCSŐDE KÜLSŐ MUNKÁK – 

CÍMŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 

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.  

 

Czikora Györgyné megjegyzi, hogy a bölcsőde működtetése mindenképp szükséges, de az 

építési előírások teljesítése horribilis összegeket emészt fel, kényszerít az önkormányzatra. 

 

Nagy-Majdon József polgármester említ előírásokat, amiknek a kialakítás során figyelni kell, 

a szabályozás agyament. Hivatkozik közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII (143.) törvény 

27.§(5) bekezdésének előírására, mely szerint az eljárást lezáró döntésnél testületi 

döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni. Az SZMSZ 34 §. (3) bekezdése 

alapján megkéri a jegyzőt, hogy olvassa fel a képviselők nevét, akik nevük elhangzása után 

jól érthetően kimondva igennel vagy nemmel szavaznak, vagy tartózkodnak. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület – névszerinti szavazással - 11 igen 

szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
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58/2019.(V.29.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Bátonyterenye – 

Napsugár bölcsőde külső munkák” című közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására  

tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő – testület a „Bátonyterenye – Napsugár bölcsőde külső munkák” 

közbeszerzés eljárást eredményesnek nyilvánítja.  
 

2. A Képviselő – testület a „Bátonyterenye – Napsugár bölcsőde külső munkák” 

elnevezésű közbeszerzési eljárás során a Bátony Tüzép Tüzelő és 

Építőanyagkereskedelmi Kft-t (3070 Bátonyterenye, Ózdi út 3/A.) valamint a Versi 

2005 Kft (3181 Karancsalja, Béke út 24) ajánlattevők ajánlatát érvényesnek minősíti.  
 

3. A Képviselő – testület a Bátony Tüzép Tüzelő és Építőanyagkereskedelmi Kft-t az 

eljárás nyertesének minősíti.  
 

4. A Képviselő – testület a 13.181.894 Ft + 3.559.111 Ft (áfa) összesen bruttó 16.741.005 

Ft beruházás megvalósításához szükséges többletforrást, a 44/2019.(V.20.), és 

45/2019. (V.20) Öh.sz. határozatokban foglaltak alapján biztosítja.  
 

5. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 

aláírására, és az önkormányzat 2019.évi költségvetésének soron következő testületi 

ülésére történő módosítására.  

 

 Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Nagy – Majdon József polgármester  

   Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető  

   Szabó Balázs közbeszerzési szakértő  

 

12. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK 

TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ÁLTAL ÁTADÁSRA KERÜLŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ 

PÉNZESZKÖZ ELFOGADÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER  
 

Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy pályázatokból megmaradt pénzekből 

építették fel a tűzoltó szertárat. Még további 7 millió forint pénzeszköz áll rendelkezésre és a 

Társulási Tanács mai döntése alapján ez átadásra kerül az önkormányzatnak 2 gépjármű 

megvásárlására a Szociális Központ részére, hogy feladatellátásuk biztosított legyen. 

 

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 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

 

 

 

 

 



18 

 

59/2019.(V.29.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 

Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által átadásra kerülő felhalmozási célú 

pénzeszköz elfogadásáról szóló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:  

 

1. A Képviselő – testülete a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 

Társulása által átadásra kerülő 7.000.000 Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átvételtét 

elfogadja. 

 

2. A Képviselő – testület a Bátonyterenyei Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ 

gépjárművásárlását 7.000.0000 Ft átadásra kerülő összeg terhére támogatja.  

 

3. A Képviselő – testület utasítja a polgármestert, hogy a Városi Önkormányzat 2019.évi 

költségvetésének soron következező módosításába a felhalmozási célú pénzeszköz 

átadást-átvétellel kapcsolatos előirányzatváltozásokat építse be.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Nagy – Majdon József polgármester  

   dr. Lengyel Tamás jegyző 

   Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető   

 

 

13. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE, SZÚPATAK 7001/2 HRSZ-Ú INGATLAN 

SZENNYVÍZ-ÁTEMELŐ CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ MEGVÁSÁRLÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER  
 

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző és Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták a határozati javaslatban 

foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.  

 

Sulyok Tibor örömét fejezi ki, hogy Szupatakon megkezdődik a szennyvízberuházás. 

 

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a bányavárosi csatorna-beruházásról a 

kivitelező tájékoztatni fogja a lakosságot, illetve kéri a közös képviselők elérhetőségét. A 

projekt befejezése 2021, igyekeznek úgy végezni a munkákat, hogy az a legkevésbé zavarja a 

lakosságot. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

60/2019.(V.29.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye, 

Szúpatak 7001/2 hrsz-ú ingatlan szennyvízátemelő céljára történő megvásárlására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
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A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az Észak-Magyarországi szennyvízelvezési és - 

kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7.) KEHOP 2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú pályázat 

megvalósítása érdekében a Bátonyterenye-Szúpatak Evangélikus Egyházközség (3078 

Bátonyterenye, Zrínyi u. 8.) tulajdonát képező bátonyterenyei 7001 hrsz-ú „kivett beépítetlen 

terület” megjelölésű ingatlan telekalakításával kialakításra kerülő 7001/2 hrsz-ú 119 m² 

nagyságú ingatlant meg kívánja vásárolni. 
 

A vételár összege nettó 1.000 Ft/m², összesen nettó 119.000 Ft. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bátonyterenyei 7001/2 hrsz-ú 

ingatlan megvásárlása érdekében az adásvételi előszerződést, illetve a telekalakítás ingatlan-

nyilvántartási bejegyzését követően a végleges adásvételi szerződést megkösse, aláírja az 

ingatlan tulajdonosával. 
 

A vételár fedezete Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés (ÉMO 7.) 

KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosítási számú projekt költségvetése, előirányzata terhére 

biztosított. 
 

A Képviselő-testület a közmű elhelyezésére szolgáló bátonyterenyei 7001/2 hrsz-ú ingatlant a 

korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe sorolja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

14. JAVASLAT A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 

BÁTONYTERENYEI TAGINTÉZMÉNY TAGINTÉZMÉNY- VEZETŐ BEOSZTÁSÁRA 

BEÉRKEZETT PÁLYÁZAT VÉLEMÉNYEZÉSÉRE 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER  
 

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a pályázót személyesen ismeri, munkáját 

támogatja. 

 

Gagyi Róbert a Humánszolgáltatási Bizottság tagja jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 

megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

61/2019.(V.29.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Bátonyterenyei Tagintézmény tagintézmény-vezető beosztására 

beérkezett pályázat véleményezéséről szóló előterjesztést, és a mellékletben megfogalmazott 

véleményt jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat Képviselő-testülete által 

alkotott vélemény aláírására és továbbítására. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:     Nagy-Majdon József polgármester 
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15. EGYEBEK 

 
Nagy-Majdon József polgármester tájékoztatást ad a június 4-ei megemlékezésről, illetve a 

közmeghallgatások időpontjairól (2019. június 11. Kossuth Iskola és 2019. június 13. Ady 

Endre Művelődési Ház, mindkét helyen 17.00 órai kezdettel). 

 

Letovai Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy a csapadékos időjárás miatt Maconkán az 

eldugult árkok miatt az úttesten folyó víz miatt felújításra szorul a Pacsirta út, a Fenyves út és 

a Mikes Kelemen út, utóbbinál nincs is árok. A városban a csőtörések utáni helyreállítás nem 

mindig megfelelő, kéri, hogy erre figyeljenek oda. Maconkán a Közösségi Ház előtt 

felújításra szorul a csatornarendszer, a tér egyenetlen, a víz megáll. 

 

Nagy-Majdon József polgármester személyesen is tapasztalja a csapadékvíz elvezetés 

problémáit a Mikes úton, ami nem egyedi eset a városban. Erre egy komplex városi tervezetet 

kell kidolgozni, bár egyenlőre nincs rá anyagi forrás. A Hársfa úton a közlekedés is nehéz a 

parkoló autók miatt, ez sem egyedi eset, szintén felülvizsgálatot igényel. 

 

Molnár Ferenc jelzi, hogy a Béke úti buszmegállónál nem folyik le a víz, ez szintén több 

utcára jellemző. A Nyárjas út belső szakaszánál méteres felrakódás van a patakban, tisztítani 

kell a medret ismét. Alsó-Katalinban el kellene túrni az oda hordott szerves hulladékot. A 

Szondi úti szemétlerakót szeretne lezáratni, hogy oda további szemetet ne tudjanak vinni. A 

közút által végzett kátyúzás erősen kifogásolható a városban. A fűnyírásnál a lakók türelmét 

de segítségét is kéri, ne várják a közmunkásokat, tegyenek ők is a környezetükért. Van-e 

döntés a lámpatest igénylésekkel kapcsolatosan? Az ároktisztításokhoz gépi munkára lenne 

szükség. 

 

Várszegi István szerint egy átfogó felülvizsgálatot kellene végezni a város árkairól, 

átfolyóiról. Kisterenyén probléma, hogy nem jelzik, hogy melyik út kerül lezárásra és hol 

lehet kerülni, a kis utcákban sok a gödör. Az uszoda melletti szabadtéri konditermet a 

lakosság játszótérnek használja, de rengeteg ott a szemét. Javasolja, hogy aki meg tudja tenni, 

vágja le a füvet és szedje össze a szemetet. 

 

Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy nemrég volt egy szemétszedési akció, 

ennek ellenére sok helyen újra termelődött. A fűnyírást és a lakókörnyezet tisztántartását 

valószínűleg rendeletben kell szabályozni, ez a lakótömböknél okoz több problémát, amit 

szabályozni kell. Sokszor az emberek nem rendeltetésszerűen használják a garázsokat, hanem 

lomtárként, kocsmakét, bontóként, az autók pedig az úton állnak. 

 

Sulyok Tibor jelzi, hogy a városban az útpadkák zöme igen magas, az ároktisztításhoz gépi 

munka kell majd. Az átereszeket tisztítják, megújítják, de a létszámhiány korlátozza a 

lehetőségeket. A mai felhőszakadásnál a Rózsás út környékén felújított vízelvezető sikeresen 

elvitte a vizet. Az Alsó-katalini területet rendbe kell tenni. Az ottani patak hídjánál nincs 

korlát, balesetveszélyes. Ároktisztításnál a vízmű gépét szokták elkérni, de ez nem mindenütt 

képes munkát végezni. 

 

Molnár Ferenc kéri a bányavárosi lakosságot, hogy zárják le a szeméttárolók tetejét, mert a 

varjak kiszedik a szemetet, esőnél beázik. 
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Macska Tamás jelzi, hogy sok esetben máshonnan érkező teherautókról dobálják a szemetet 

a konténerekbe, így az ott élők szemete már nem fér bele. A Kossuth úti kátyúk még mindig 

gondot okoznak, az autósok sokszor száguldoznak ott. Egyre több garázsban nyílnak 

kocsmák, közterületen isznak az emberek, ebben kér lépést. 

 

Nagy-Majdon József polgármester támogatja, hogy zárják a lakóközösségek a kukákat. A 

csatornázás miatt kérte a Kossuth úti kátyúzás felfüggesztését, hogy ne legyen kidobott pénz. 

Kéri, hogy jelentsék az illegális tevékenységeket a városban, aztán majd az illetékes szervek 

kivizsgálják. Akár rendeletileg is lehet tiltani a közterületi italfogyasztást. 

További hozzászólás hiányában a testület ülését 16 óra 51 perckor bezárja. 

 
 

 

k.m.f. 

 

 

 

Nagy-Majdon József     dr. Lengyel Tamás 

polgármester                jegyző 

 

 

 


