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Képviselő-testülete
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JEGYZŐKÖNYV
Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 23-án
megtartott üléséről.
Jelen vannak: 9 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Dr. Sal Klára aljegyző
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 9 fő van jelen, Letovai
Zoltán alpolgármester később érkezik, Gagyi Róbert és dr. Márki Tamás képviselők
távolmaradásukat előzetesen jelezték, a Képviselő-testület határozatképes, az ülést 14 óra 22
perckor megnyitja.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi javaslatot
tárgyalja meg. A 8. napirendi pont tárgyalásánál az önkormányzat üzleti érdekei, a 9.
napirendi pontnál az érintett nyilatkozata, míg a 10. napirendi pontnál jogszabályi rendelkezés
indokolja a zárt ülés tartását.
Jelzi, hogy megfelelő előkészítettség hiánya miatt egy előterjesztés később fog a testület elé
kerülni. Ez az intézményvezetői (óvoda, BESZ) béremelések kérdése. Az ülés utánra kéri a
képviselőket, hogy menjenek az irodájába, hiszen a veszélyhelyzet során felajánlott 1 havi
nettó képviselői tiszteletdíjukat kívánja visszaadni, melyet nem használtak fel a védekezés
során.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 9 igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadta:
NYILVÁNOS ÜLÉS KERETÉBEN:
1. Tájékoztató a Bátonyterenyei Városi Óvoda 2020/2021-es nevelési év személyi és
tárgyi feltételeiről
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester, Tóthné Kállói Mária óvodavezető
2. Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági
megválasztására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

társaságok

könyvvizsgálóinak

3. Javaslat a Nógrád Megyei Szakképzési Centrummal történő vagyonkezelési szerződés
megkötésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
4. Javaslat a Bátonyterenyei Közművelődési Nonprofit Kft ügyvezetői feladatainak
ellátására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
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5. Javaslat a Bátonyterenye, Hunyadi út 56. és 58. sz. alatt található 327, 329 és 330
hrsz-ú ingatlanok állami tulajdonrészét érintő árverésen történő részvételre
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
6. Javaslat a „Zöldterület fejlesztés Bátonyterenyén 2020” című, folyamatba épített
feltételes közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
7. Javaslat a „Kisterenye – Vasút úti gyermekorvosi rendelő felújítása” című beszerzési
eljárás megindítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:
8. Javaslat a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft. pályázatának megvalósítása
érdekében szükséges kisajátítási eljárások megindítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
9. Javaslat a Bátonyterenyei Városi Szociális
intézményvezetői feladatainak ellátására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

és

Gyermekjóléti

Központ

10. Javaslat városi kitüntetések adományozására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. TÁJÉKOZTATÓ A BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA 2020/2021-ES NEVELÉSI
ÉV SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEIRŐL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER,
MÁRIA ÓVODAVEZETŐ

TÓTHNÉ KÁLLÓI

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Tóthné Kállói Mária óvodavezetőt, 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 kérdése, hogy tudja-e már az óvodavezetés, hogy az óvodások közül hány
gyermek fog speciális segítséget igényelni, adottak-e ennek a feltételei.
Tóthné Kállói Mária elmondja, hogy a speciális nevelési igényű gyerekek felmérése
októberre fog megtörténni. Akkor fogják tudni a nevelési tanácsadó és a szakértői bizottság
véleménye alapján, hogy hány gyerek lesz érintett. Az előző nevelési évben 8-10 gyerek volt
folyamatosan érintett. Az hogy a halmozottan hátrányos helyzetű és a hátrányos helyzetű
gyerekek létszáma hogyan alakul, augusztus 31-ével változni fog, mert a veszélyhelyzet miatt
minden érintett státuszát meghosszabbították ezen dátumig.
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Ezt követően kerülnek újra felmérésre. Az óvodákban nagyon eltérő a HH és H gyermekek
létszáma. A legkritikusabb ebből a szempontból a kisterenyei napsugár Tagóvoda és a falusi
Tölgyfa Tagóvoda. A Csupafül és az Őzike Tagóvodákban az ilyen gyerekek száma
kevesebb.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
65/2020.(VII.23.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő- testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Városi Óvoda 2020/21-es nevelési év személyi és tárgyi feltételeiről szóló tájékoztatót, és a
mellékletben foglaltak szerint elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Tóthné Kállói Mária óvodavezető

2. JAVASLAT

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI
KÖNYVVIZSGÁLÓINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

TÁRSASÁGOK

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési, valamint Várszegi István a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták a határozati
javaslatokban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Várszegi István kérdése, hogy a könyvvizsgálók díjára ki tett javaslatot, a cégvezetők vagy a
könyvvizsgálók, hiszen mindhárom esetben a Felügyelő Bizottság is támogatta a javasolt
emeléseket. Ez számára azért furcsa, hiszen a felügyelő Bizottság a tulajdonos önkormányzat
érdekeit kell, hogy képviselje aszerint, hogy a cégek a legkisebb működési költséggel
működjenek. Elég nagy a szórás cégenként a könyvvizsgálói díjak tekintetében
Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy a könyvvizsgálók személyére a Felügyelő
Bizottságok véleményét kikérve a cégvezetők tettek javaslatot.
Gubán Zoltán ügyvezető elmondja, hogy cége esetében az 5 évvel korábban megállapított
könyvvizsgálói díj került megemelésre, mely 4 évig fog ugyanez az összeg maradni. A díj
egyeztetve lett a könyvvizsgálóval, akinek az igénye magasabb lett volna, de a végleges
javaslatot ő terjesztette be a fenntartó elé az egyeztetést követően.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyenként 9-9-9 igen szavazattal az alábbi
határozatokat fogadta el:
66/2020.(VII.23.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. könyvvizsgálója megválasztásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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A Képviselő-testület a 2020. július 1. és 2024. június 30. közötti időtartamra a Bátonyterenyei
Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. könyvvizsgálójává Szerencsésné Jakubovics
Erika (an: Sulyok Rozália, kamarai nyilvántartási száma: 000219) 3070 Bátonyterenye,
Szabadság út 35. szám alatti lakost megválasztja.
A könyvvizsgáló díjazását havi nettó 65.000 Ft összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület a könyvvizsgáló 2020. július 1. napjától ezen határozat meghozatalának
időpontjáig végzett tevékenységét elfogadja, tudomásul veszi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és
Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása, az Alapítói Határozat és a
szükséges dokumentumok aláírására.
A Képviselő-testület utasítja a társaság ügyvezetőjét, hogy a változás cégbírósági
átvezetéséről (jogi képviselő bevonásával) gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Gubán Zoltán ügyvezető
67/2020.(VII.23.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Közművelődési Nonprofit Kft. könyvvizsgálója megválasztásáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a 2020. július 1. és 2021. június 30. közötti időtartamra a Bátonyterenyei
Közművelődési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójává Szerencsésné Jakubovics Erika (an: Sulyok
Rozália, kamarai nyilvántartási száma: 000219) 3070 Bátonyterenye, Szabadság út 35. szám
alatti lakost megválasztja.
A könyvvizsgáló díjazását az egy éves időtartamra nettó 500.000 Ft összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület a könyvvizsgáló 2020. július 1. napjától ezen határozat meghozatalának
időpontjáig végzett tevékenységét elfogadja, tudomásul veszi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Bátonyterenyei Közművelődési
Nonprofit Kft. Alapító Okirata módosítása, az Alapítói Határozat és a szükséges
dokumentumok aláírására.
A Képviselő-testület utasítja a társaság ügyvezetőjét, hogy a változás cégbírósági
átvezetéséről (jogi képviselő bevonásával) gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Szedlák Imre ügyvezető
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68/2020.(VII.23.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a BÁTONYREHAB
Rehabilitációs Nonprofit Kft. könyvvizsgálója megválasztásáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a 2020. július 1. és 2025. június 30. közötti időtartamra a
BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. könyvvizsgálójává Szőllősi Sándor (an:
Molnár Mária, kamarai nyilvántartási száma: 000223) 3104 Salgótarján, Frigyes krt.16.
szám alatti lakost megválasztja.
A könyvvizsgáló díjazását havi nettó 30.000 Ft összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület a könyvvizsgáló 2020. július 1. napjától ezen határozat meghozatalának
időpontjáig végzett tevékenységét elfogadja, tudomásul veszi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a BÁTONYREHAB Rehabilitációs
Nonprofit Kft. Alapító Okirata módosítása, az Alapítói Határozat és a szükséges
dokumentumok aláírására.
A Képviselő-testület utasítja a társaság ügyvezetőjét, hogy a változás cégbírósági
átvezetéséről (jogi képviselő bevonásával) gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Gál András ügyvezető

3. JAVASLAT A NÓGRÁD MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUMMAL TÖRTÉNŐ
VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy az ülés előtt egy új anyag került kiosztásra,
mert a régebbi változat a Szakképzési Centrum fenntartója által nem volt teljes mértékben
elfogadható.
Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési, valamint Várszegi István a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok az új változat szerinti javaslatot
megtárgyalták a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Várszegi István hangsúlyozza, hogy a döntést követően a város sportélete nem fog hátrányt
szenvedni, a város ugyanúgy igénybe veheti a sportcsarnokot a leírt feltételek szerint. A
tervezett működtetés a város számára megtakarítással fog járni, amit más dolgokra tud majd
fordítani.
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Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy a helyi általános iskolák anno a
fenntartóváltást követően nem szívesen engedték be a helyi civil szervezeteket a
tornacsarnokokba. Ezután került sor a sportcsarnok több célú hasznosítására, fenntartására.
Így lett lehetőség arra, hogy a városi sportegyesületek is helyet kaphassanak. A most
elfogadásra kerülő működtetés az önkormányzat számára 6-10 milliós spórolást fog jelenteni,
ugyanakkor ez a Szakképzési Centrum számára is bevételt tud jelenteni. Kéri Várszegi
Istvánt, hogy az általános iskolák is vegyék ki részüket a helyi civil szervezetek
támogatásából, azzal, hogy helyet biztosítanak a működésükhöz, hiszen egy pár fűvel működő
egyesületnek nem biztos, hogy szüksége van egy egész sportcsarnokra. Így a sportcsarnok
fenntartójának szélesebb lenne a mozgástere nagyobb tömegeket megmozgató rendezvények
szervezésére. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy a csarnok valójában a Fáy
tornaterme.
Várszegi István úgy véli, hogy intézményük nyitottan állt eddig is a sportrendezvények és
egyéb helyi igények felé, viszont nekik is a központilag meghatározott tarifák szerint kell
kiadni a létesítményeiket.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
69/2020.(VII.23.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei
Szakképzési Centrummal történő vagyonkezelési szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot
és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület tudomásul veszi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Salgótarjáni Tankerületével 2014. november 27-én a Bátonyterenye, Ózdi út 39. sz.
alatti 3780/1, 3780/2 hrsz-ú és a Bátonyterenye, Orgona út 1/a. sz. alatti 3828/5 hrszú ingatlan vagyonkezelésére megkötött szerződés és annak mellékletét képező
Bátonyterenye, Ózdi út 39. sz. alatti tornacsarnok igénybevételéről szóló
megállapodás megszűnését.
2. A Képviselő-testület a NMSZK Fáy András Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
telephelyének elhelyezését szolgáló Bátonyterenye, Ózdi út 39. sz. alatti 3780/1,
3780/2 hrsz-ú és a Bátonyterenye, Orgona út 1-3. sz. alatti 3828/5 hrsz-ú ingatlanokra
vonatkozó, a Nógrád Megyei Szakképzési Centrummal (3100 Salgótarján, Rákóczi út
60., képviseli: Gembiczki Ferenc kancellár) megkötendő vagyonkezelési szerződést - a
határozat mellékletét képező tartalommal - jóváhagyja és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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A BÁTONYTERENYEI KÖZMŰVELŐDÉSI
ÜGYVEZETŐI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

4. JAVASLAT

NONPROFIT

KFT

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a Közművelődési Nkft-ből leválasztásra
került a sportcsarnok és az uszoda ügyében is felvették a kapcsolatot az állami
Sportlétesítmény-üzemeltető Nkft-vel az uszoda működtetésének átvétele ügyében. Ezen két
létesítmény leválasztását követően a Közművelődési Nkft. működését módosítani kell és nem
marad más tevékenysége, csak a közművelődés, amit egy közművelődési szakembernek kell
irányítani. Ezzel az eddig ügyvezető állása okafogyottá válik, hiszen pedagógus diplomával
rendelkezik.
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási valamint Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták a határozati javaslatban
foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
70/2020.(VII.23.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Szedlák Imre a Bátonyterenyei Közművelődési
NKft. (székhely: 3078 Bátonyterenye, Berekgát köz 1., Cg-j: 12-09-006310)
ügyvezetőjének a vezetői tisztségviselői megbízásáról a Ptk. 3:25 §-a szerinti, 2020.
augusztus 31-i hatályú lemondását elfogadja, azt tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Szedlák Imre munkaviszonyának 2020. augusztus
31-i időponttal történő közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul.
Felhatalmazza a polgármestert a munkaviszony közös megegyezéssel történő
megszüntetésére vonatkozó szerződés megkötésére, aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
3. A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Közművelődési Nonprofit Kft. (3078
Bátonyterenye, Berekgát köz 1., cégjegyzékszám: Cg. 12-09-006310) folyamatos,
törvényes működésének biztosítása érdekében a társaság ügyvezetőjévé 2020.
szeptember 1. napjával kezdődően, 2021. augusztus 31-ig tartó 1 éves időtartamra
megválasztja Maruzs-Molnár Ágnes magyar állampolgárt, 3070 Bátonyterenye,
Pacsirta út 40. szám alatti lakost. Az ügyvezető a tisztségét megbízási jogviszony
keretében látja el. A Képviselő-testület az ügyvezető díjazását havi bruttó 420.000 Ft
összegben állapítja meg.
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Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
4. Az ügyvezető jogi képviselő bevonásával köteles gondoskodni – az ügyvezető
személyében bekövetkezett változásokra figyelemmel – a társaság Alapító Okiratának
módosításával kapcsolatos iratok elkészítéséről és a változás bejelentése iránt
intézkedni a Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróságánál.
Határidő: határozat elfogadását követő 30. nap
Felelős: Szedlák Imre ügyvezető
5. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társaság Alapító Okirata
módosításával kapcsolatos iratok, az Alapítói Határozat és szükséges dokumentumok
és a munkaszerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
6. A Képviselő-testület felhívja Szedlák Imre ügyvezető figyelmét, hogy a társaság
működésével kapcsolatos iratokat átadás-átvételi jegyzőkönyvvel legkésőbb 2020.
szeptember 15. napjáig a megválasztásra kerülő új ügyvezető részére adja át.
A Képviselő-testület megköszöni Szedlák Imrének a Bátonyterenyei Közművelődési
Nonprofit Kft-nél végzett vezetői munkáját.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szedlák Imre ügyvezető

5. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE, HUNYADI ÚT 56. ÉS 58. SZ. ALATT
TALÁLHATÓ
327, 329 ÉS 330 HRSZ-Ú INGATLANOK ÁLLAMI
TULAJDONRÉSZÉT ÉRINTŐ ÁRVERÉSEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési, valamint Várszegi István a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták a határozati
javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
71/2020.(VII.23.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye,
Hunyadi út 56. és 58. sz. alatt található 327, 329 és 330 hrsz-ú ingatlanok állami
tulajdonrészét érintő árverésen történő részvételről szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
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1. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy meg kívánja szerezni a Magyar Állam tulajdonában
álló és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vagyonkezelésében lévő alábbi
ingatlanokat:
 3078 Bátonyterenye, belterület 327 hrsz-ú, 400 m² nagyságú, kivett udvar megjelölésű
ingatlan 100/2700 arányú tulajdonrészét,
 3078 Bátonyterenye, Hunyadi út 58. sz. alatti 329 hrsz-ú, 81 m² nagyságú, kivett
beépítetlen terület megjelölésű ingatlan 100/2720 arányú tulajdonrészét,
 3078 Bátonyterenye, Hunyadi út 56. sz. alatti 330 hrsz-ú, 737 m² nagyságú, kivett
lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű ingatlan 100/2720 arányú
tulajdonrészét.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt ingatan tulajdoni hányadok megszerzése
érdekében utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat törvényes képviselőjeként
regisztráljon, vagy a Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal meghatalmazható köztisztviselőjét
regisztráltassa az MNV Zrt. által üzemeltetett Elektronikus Aukciós Rendszerében.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat törvényes
képviselőjeként vagy az Önkormányzat meghatalmazott képviselője útján az 1. pontban
megjelölt ingatlanok tulajdoni hányadának árverésre történő kitűzését követően az
elektronikus árverésen vételi ajánlatot tegyen (licitáljon) a 327 hrsz-ú ingatlan esetén
6.000 Ft, a 329 hrsz-ú ingatlan 2.000 Ft, a 330 hrsz-ú ingatlan esetén 14.000 Ft maximális
összeghatárig.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a licitálási eljáráson történő
részvételhez szükséges árverési biztosíték átutalására, a vonatkozó szerződések megkötésére
és aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
5. A Képviselő-testület a vételár fedezetét a Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
felhalmozási kiadási előirányzatainak átcsoportosításával biztosítja. Utasítja a polgármestert,
hogy az átcsoportosításról a soron következő rendeletmódosítás során gondoskodjon.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

6. JAVASLAT A „ZÖLDTERÜLET FEJLESZTÉS BÁTONYTERENYÉN 2020” CÍMŰ,
FOLYAMATBA
ÉPÍTETT
FELTÉTELES
KÖZBESZERZÉSI
MEGINDÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

ELJÁRÁS

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a közbeszerzés azért feltételes, mert
várhatóan a kivitelezői ajánlat magasabb összegű lesz, mint a jelenleg rendelkezésre álló
összeg. Akkor válik véglegessé, ha a hiányzó összeget kormányzati kiegészítésből vagy egyéb
forrásból mellé tudják tenni. Ez a projekt a kastélypark befejezését, a kisterenyei OTP épület
hasznosítását és bányavárosi ingatlanokat foglalja magában.
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
72/2020.(VII.23.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Zöldterület
fejlesztés Bátonyterenyén 2020” című, folyamatba épített feltételes közbeszerzési eljárás
megindítását és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy „Zöldterület fejlesztés Bátonyterenyén 2020” című,
folyamatba épített feltételes közbeszerzési eljárást megindítja.
2. Az eljárás becsült értékére tekintettel az eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás.
3. A Képviselő-testület a benyújtott ajánlatok elbírálására és értékelésére bíráló bizottságot
hoz létre, amelynek tagjai:
 Kovács Krisztián-(bizottsági elnök, pénzügyi szakértelem)
 Márkus Pál-(közbeszerzési szakértelem)
 Domonkos Sándor-(műszaki szakértelem)
 Zsemberi Judit-(műszaki szakértelem)
 dr. Sal Klára-(jogi szakértelem)
 Kinyó Mária-(projektfelelős)
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Márkus Pált, az eljárást megindító dokumentumok
elkészítésére és az eljárás megindítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Márkus Pál felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

7. JAVASLAT A „KISTERENYE – VASÚT ÚTI GYERMEKORVOSI RENDELŐ
FELÚJÍTÁSA” CÍMŰ BESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA
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 az alábbi határozatot
fogadta el:
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73/2020.(VII.23.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kisterenye – Vasút
úti gyermekorvosi rendelő felújítása” című beszerzési eljárás megindítását és az alábbi
határozatot hozta:
1.

A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy „Kisterenye, Vasút úti gyermekorvosi rendelő
felújítása” című beszerzési eljárást megindítja.

2.

Az eljárás becsült értékére tekintettel, az eljárás az egyszerű beszerzés szabályai
szerint kerül lebonyolításra.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a legalacsonyabb ajánlatot
adó vállalkozással a szerződést megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

Nagy-Majdon József polgármester a következő napirendi pontok tárgyalására zárt ülést
rendel el, a nyilvános ülést 14 óra 51 perckor berekeszti.
A testület ülése a továbbiakban zárt ülés keretében folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv
készül.
k.m.f.

Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző

