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JEGYZŐKÖNYV
Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 23-án
megtartott üléséről.
Jelen vannak: 11 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Kiss László aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Győriné Új Mária könyvvizsgáló
Gubán Zoltán Vízmű Kft ügyvezető (1. napirendnél)
Tóthné Kállói Mária Kistérségi Óvoda vezető (2-3. napirendnél)
Szeberényiné Érdi Éva VKKK igazgató (4. napirendnél)
Kövesi Tibor Tanácsadó Testület elnöke

Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
Külső bizottsági tagok, érdeklődők
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 11 fő jelen van – Ruszin László képviselő
távolmaradását előzetesen jelezte -, a Képviselő-testület határozatképes, az ülést 15 óra 25
perckor megnyitja.
Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület az
alábbi módosításokkal:
A 9. Egyebek napirendi ponton belül javasolja felvételre az alábbi napirendeket:
• Előterjesztés a helyi közösségi autóbusz-közlekedésre
Közszolgáltatási Szerződés módosításáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

vonatkozó

• Előterjesztés a kistérségekben a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése című TIOP-3.2.3-12/1. sz. pályázat benyújtásáról és a pályázati
ingatlan kijelöléséről
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Javasolja napirendről levenni a meghívóban 7. napirendként szereplő, az önkormányzati
tulajdonú 2595. hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről szóló előterjesztést, mert új
információk birtokában az előterjesztés átgondolásra szorul.
Ugyanakkor javaslatot tesz az SZMSZ 11.§ (2) bekezdés a-b) pontja alapján a meghívóban
10. naprendként szereplő előterjesztés (Előterjesztés Bátonyterenyei 939/15 és 939/16. hrsz-ú
ipari parki ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadásáról) zárt ülés
keretei között történő megtárgyalására, mivel annak nyilvános tárgyalása sértené az
önkormányzat üzleti érdekeit. Zárt ülés keretében javasolja megtárgyalni a személyi
kérdéseket érintő BÁVÜ ügyvezetéséről szóló szóbeli előterjesztést, melynél az érintettek
nem járultak hozzá a nyilvános tárgyaláshoz.
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Várszegi István ellentmondásosnak tartja, hogy ahhoz képest, hogy a testület arról döntött,
hogy a külső bizottsági tagok nem vehetnek részt a zárt ülésen, most megkapták a zárt ülés
anyagát és bizottsági ülésen tárgyaltak is róla.
Kiss László aljegyző a felvetésre azt a magyarázatot adja, hogy csak az a bizottság
(Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság) kapta meg a zárt ülés anyagát, amely a napirend
kapcsán kompetens és véleményeznie kellett az előterjesztést. A zárt ülés anyagát egyetlen
másik bizottság külső tagja sem kapta meg.
Nagy-Majdon József polgármester utal az SZMSZ-ben megfogalmazottakra, miszerint a zárt
ülésen a testület tagjai, a szakértő, illetve a kompetens bizottság külsős tagjai vehetnek részt.
A vitát az okozta korábban, hogy a bizottságok külsős tagjai nem jogosultak arra, hogy
bármelyik zárt ülésen részt vehessenek, csupán akkor, ha az adott napirendet előzetesen
véleményezniük kellett. Így ha a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság előzetesen
kompetens bizottságként tárgyalta a napirendet, akkor a bizottság külsős tagjai a zárt ülésen is
részt vehetnek a napirend tárgyalásán mint szkértő, de egyéb, zárt ülésen tárgyalt napirendek
tárgyalásán ők sem vehetnek részt.
A Képviselő-testület a napirendekre és a tárgyalási módra tett javaslatot 11 igen szavazattal
az alábbiak szerint elfogadta:
1. Előterjesztés a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok 2013. évi ellátásáról,
közfoglalkoztatási telephely bérletéről
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
2. Előterjesztés a 2013. évi közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
3. Előterjesztés a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési
díjak megállapításáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
4. Előterjesztés a Városi Közművelődési Központ és Könyvtár leltározási ütemtervének
jóváhagyásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
5. Előterjesztés a Bátonyterenye, Molnár Sándor út 2. szám alatti ingatlan (volt Erkel
Iskola) használatáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
6. Előterjesztés a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 1/1996.(I.22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
7. Előterjesztés Horváth Tibor alpolgármester részére hivatali személygépkocsi
használatának engedélyezéséről
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
8. Egyebek
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8.1. Előterjesztés a helyi közösségi autóbusz-közlekedésre vonatkozó Közszolgáltatási
Szerződés módosításáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
8.2.Előterjesztés a kistérségekben a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése című TIOP-3.2.3-12/1 sz. pályázat benyújtásáról és a pályázati ingatlan
kijelöléséről
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Zárt ülés keretében:
9. Előterjesztés a bátonyterenyei 939/15 és 939/16 hrsz-ú ipari parki ingatlanok
értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
10. Előterjesztés a BÁVÜ Nkft. ügyvezetéséről
Szóbeli előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. ELŐTERJESZTÉS A KÖZFOGLALKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK
2013. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL, KÖZFOGLALKOZTATÁSI TELEPHELY BÉRLETÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Nagy-Majdon József polgármester köszönti Gubán Zoltán Urat, aki a Vízmű Kft.
képviseletében részt vesz a napirend tárgyalásán.
Zsibói Gergely a Humánszolgáltatási és Bognár Ferenc a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság elnöke jelzik, hogy a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a határozati
javaslat elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
1/2013.(I.23.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a közfoglalkoztatással
kapcsolatos feladatok 2013. évi ellátásáról, közfoglalkoztatási telephely bérletéről szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület 2013. évi közfoglalkoztatással kapcsolatos önkormányzati feladatok
szervezésével, irányításával, végrehajtásával, stb. kapcsolatos feladatok ellátásával,
lebonyolításával a Bátonyterenye és Környéke Víz és Csatornamű Kft-t bízza meg. A
feladatellátásra vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező megállapodást elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Nagy – Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Gubán Zoltán Bátonyterenye Víz és Csatornamű Kft ügyvezetője
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2. A Képviselő-testület a bátonyterenyei 0304/2. hrsz-ú ingatlan (közfoglalkoztatási
telephely) bérlete tárgyában a 28/2012.(II.27.) Öh. számú határozatával elfogadott, és a
Bócsi és Társai Egészségügyi gyártó és Kereskedelmi Kft (2141 Csömör, Kossuth út 29.
Cg. 13-09-126867, Képviseli: Agárdi István ügyvezető) tulajdonossal, bérbeadóval 2012.
évben megkötött szerződés 5./ pontjának módosítását alábbiak szerint elfogadja:
„5. Szerződés időbeli hatálya
5.1. Szerződő felek a bérleti jogviszonyt meghatározott időtartamra, 2012. január 1-től
– 2013. január 31. napjáig tartó időtartamra kötik meg.”
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy – Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

2. ELŐTERJESZTÉS

A 2013.
ÉVI KÖZÉTKEZTETÉSSEL
FELADATOKRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

KAPCSOLATOS

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Tóthné Kállói Máriát a Kistérségi Óvoda
vezetőjét, aki részt vesz a napirend tárgyalásán. Megjegyzi, hogy az iskolák részéről nem
jelent meg senki az ülésen.
Gagyi Róbert a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagja és Zsibói Gergely a Humánszolgáltatási
Bizottság elnöke jelzik, hogy a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a határozati
javaslat elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
2/2013.(I.23.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az étkeztetés 2013-évi
feladatairól szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő–testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy Bátonyterenye közigazgatási területén lévő oktatási–nevelési intézményeinek
étkeztetéshez kapcsolódó feladatellátásához kapcsolódóan:
1. Bátonyterenyei Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásával iskolai
étkeztetéshez kapcsolódó normatíva átadásról pénzügyi megállapodást kössön,
2. a Sodexo Magyarország Kft-vel az iskolai étkezés biztosításához szerződés-módosítást
kezdeményezzen, tárgyalásokat folytasson, majd ezt követően szerződést kössön,
3. a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központtal Bátonyterenye területén található
középiskolák közétkeztetéséhez kapcsolódóan szerződést kössön,
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4. az étkeztetési feladat hatékony ellátásához feladat ellátási szerződést kössön a
Bátonyterenyei Kistérségi Szociális Központtal.
Határidő: 2013. február 14.
Felelős: Nagy – Majdon József polgármester
Kiss László aljegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

3. ELŐTERJESZTÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉST ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEKBEN
FIZETENDŐ ÉLELMEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Zsibói Gergely a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke és Gagyi Róbert a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság tagja jelzik, hogy a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a
határozati javaslat elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbi határozatot fogadta el:
3/2013.(I.23.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a szervezett étkeztetés
nyersanyagköltségének meghatározásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület 2013. január 1-jétől az önkormányzati intézmények élelmezési
nyersanyag költségét az alábbiak szerint állapítja meg:
a.) Általános iskolai ellátás
- teljes ellátás esetén
Ebből:
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
b.) Középiskolai ellátás
- ebéd
- vacsora

346 Ft/db + áfa
60 Ft/db + áfa
237 Ft/db + áfa
49 Ft/db + áfa
220 Ft/db + áfa
150 Ft/db + áfa

Határidő: 2013. január 1.
Felelős: érintett intézmények vezetői

4. ELŐTERJESZTÉS A VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
LELTÁROZÁSI ÜTEMTERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Szeberényiné Érdi Évát, a VKKK igazgatóját,
aki részt vesz a napirend tárgyalásán.
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Zsibói Gergely a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek. Megjegyzi, hogy a
bizottság nem igazán értette, hogy ennyire szakmai kérdésben miért kell véleményt
nyilvánítania, illetve a testületnek miért kell ezt napirendként tárgyalnia.
Szeberényiné Érdi Éva ismerteti, hogy jogszabályi kötelezettség miatt van szükség a
leltározási ütemterv testület általi jóváhagyására. Korábban a testület átruházott hatáskörként
bizottsági hatáskörbe utalta ezt a feladatot.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
4/2013.(I.23.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi
Közművelődési Központ és Könyvtár leltározási ütemtervének jóváhagyásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Közművelődési
Központ és Könyvtár melléklet szerinti leltározási ütemtervét a könyvtári állomány
ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törléséről szóló szabályzat
kiadásáról szóló 3/1975 (VIII. 17.) KM-PM rendeletben foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvtárak teljes körű
leltározási feladatainak ellátása érdekében 2013. február 4-től 2013. március 25-ig
tartó időszakra engedélyezi az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár könyvtári
intézményegysége részére a nyitva tartás szüneteltetését, a könyvtári állomány
ellenőrzését, mely időszak alatt a Kastélykerti Művelődési Ház és Könyvtár várja az
olvasókat.
3. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvtárak teljes körű
leltározási feladatainak ellátása érdekében 2013. március 25-től május 6-áig tartó
időszakra engedélyezi a Kastélykert Művelődési Ház és Könyvtár könyvtári
intézményegysége részére a nyitva tartás szüneteltetését, a könyvtári állomány
ellenőrzését, mely időszak alatt az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár várja
az olvasókat.
4. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvtárak teljes körű
leltározási feladatainak ellátása érdekében 2013. május 2-től május 15-éig tartó
időszakra engedélyezi a Petőfi Művelődési Házban a könyvtári állomány ellenőrzését.
5. A város lakosságát a könyvtárak nyitva tartási rendjéről a médián keresztül
tájékoztatni szükséges.
6. Az intézmény igazgatója az állományellenőrzésről készült záró jegyzőkönyvet a
rendeletben foglaltaknak megfelelően határidőben köteles megküldeni a fenntartó
részére.
Határidő: leltározás ideje értelemszerű, jegyzőkönyv megküldése 2013. június 15.

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Szeberényiné Érdi Éva igazgató
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5. ELŐTERJESZTÉS A BÁTONYTERENYE, MOLNÁR SÁNDOR ÚT 2. SZÁM ALATTI
INGATLAN (VOLT ERKEL ISKOLA) HASZNÁLATÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Bognár Ferenc a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek.
Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy az önkormányzat igyekszik a
megüresedett önkormányzati ingatlanokat tartalommal megtölteni és nem eladni azokat. Itt
került elhelyezésre a GYEP Iroda, a Kistérségi Szociális Központ Pénzügyi Szervezete, illetve
későbbi döntést követően majd a TKKI közösségi tere és képzőközpontja.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
5/2013.(I.23.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye,
Molnár S. út 2. sz. alatti ingatlan (volt Erkel Iskola) használatáról előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület közfeladat ellátása érdekében ingyenes használatba adja a
Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása részére a TÁMOP – 5.2.309/1-2009-0002 „Táguló Világ” a Bátonyterenyei kistérségben című pályázatot irányító
Kistérségi Gyerekesély Iroda elhelyezése céljából az önkormányzati tulajdonú Bátonyterenye,
Molnár S. út 2. alatti 3415 hrsz-ú épület földszintjén elhelyezkedő összesen 128 m2 nagyságú
irodahelyiségeket.
A használatra vonatkozó szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.
2. A Képviselő-testület a Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ részére bérbe adja az
önkormányzati tulajdonú Bátonyterenye, Molnár S. út 2. alatti épület földszintjén
elhelyezkedő összesen 29 m2 nagyságú irodahelyiségeket.
Megbízza a polgármestert és a városgazdálkodási osztályvezetőt a bérleti díjra és a használat
egyéb feltételeire vonatkozó tárgyalások lefolytatására, az önkormányzat érdekeinek
figyelembevételével a bérleti szerződés megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

6. ELŐTERJESZTÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A SZERVEZETT KÖZTISZTASÁGI
SZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ 1/1996.(I.22.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Gembiczki Ferenc az Ügyrendi és Bognár Ferenc a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
elnöke jelzik, hogy a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a rendelet-tervezet
elfogadását javasolják a testületnek. Megjegyzik, hogy a rendelet várhatóan az év során még
módosítva lesz, követve a törvényi változásokat.
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013. (I.24.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
1/1996.(I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

7. ELŐTERJESZTÉS HORVÁTH TIBOR ALPOLGÁRMESTER RÉSZÉRE HIVATALI
SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATÁNAK ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy a Kormányhivatal jelezte, hogy a hivatal
részére vásárolt LPC 707 forgalmi rendszámú személygépkocsira nem tartanak igényt a rajta
lévő hitelfizetési kötelezettség miatt, vagy csak abban az esetben, ha az önkormányzat befizet
1 millió forintos hitelrészt. A városvezetés egyeztetések után azt a döntést hozta, hogy ezt a
gesztust már nem teszi meg a kormányhivatal felé, hiszen az elinduláshoz szükséges tárgyi
feltételeket maximálisan biztosította. A Járási Hivatal a központtól másik gépkocsit kapott,
így a Renault Fluence az önkormányzatnál maradt. A korábbi jelzések miatt a gépkocsi
korlátlan használatát ezentúl meghatározott kilométer keretek közé kívánják szorítani, a
külföldi használatot nem teszik lehetővé. A kulcsos kocsiként való használatot nem tartja
megvalósíthatónak, hiszen a közmunka program ügyében rendszeresen tárgyalásokat kell
folytatni. Kéri a Pénzügyi Osztályt, hogy a futott kilométereket minden hónapban
dokumentálja, fényképpel is. A személyi használatot azért nem vonták meg, hogy ne okozzon
gondot annak elkülönítése, hogy családi, személyes vagy hivatalos programon vett-e részt az
alpolgármester.
Cseresznyés István örül annak, hogy a polgármester felismerte annak szükségességét, hogy
az alpolgármester gépkocsi-használatát keretek közé kell szorítani. Viszont ezeket a
korlátokat nem tartja korlátoknak. Ha figyelembe veszi, hogy a tavalyi évben az
alpolgármester hány kilométert tett meg havi átlagban, az akkor kb. ugyanannyi, mint a
mostani keret. A külföldi használatra pedig a polgármester most is engedélyt adhat. Nem
támogatja a gépkocsi magán használatát. Cégeknél, önkormányzatoknál igenis szét tudják
választani, és külön könyvelik a magán és a hivatali célú használatot, nem érti, itt miért nem
lehet. Kéri, vegye át az önkormányzat más cégek gyakorlatát erre vonatkozóan, ezzel
minimalizálni lehet a támadási felületet.
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy utánanéztek, hogy más cégeknél hogyan
csinálják. Úgy véli, hogy a közmunka programmal kapcsolatos feladatok ellátása ennyi
kilométert mindenképpen igényel, a fennmaradó kilométer nem vihető át a következő
hónapra. Úgy látja, hogy minden, az eddigi támadásra okot adó tényezőt megszüntettek, de
így sem elfogadható az ellenzék számára. Egyéb esetben fel lehet venni még egy
gépkocsivezetőt plusz kiadásokkal, vagy lehet menetlevelet vezetni, amely jelentős
adminisztrációt igényel. A közmunka program ügyében napi szinten szükséges az autó, napi
szinten tárgyalásokat kell folytatni.
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Cseresznyés István úgy véli, hogy elbeszélnek egymás mellett. A hivatali feladatok ellátását
értelemszerűnek tartja, viszont a magánhasználatot csak akkor engedélyezzék, ha azt teljes
körűen lepapírozzák.
Nagy-Majdon József polgármester arra kér választ Cseresznyés Istvántól, hogy az ő
olvasatában mi különbözteti meg a hivatali és a magán célú használatot. Ki dönti el, hogy
melyik hivatali és melyik magánhasználat?
Cseresznyés István úgy véli, hogy ez egy bizalmi dolog, ennek eldöntését a polgármester is
meg tudja tenni. Módosító javaslata szerint az alpolgármester hivatali célra oda és akkor
használja a gépkocsit, amikor akarja korlátozás nélkül, viszont a magán célú használatra ne
adjanak lehetőséget.
Várszegi István úgy véli, hogy a módosítást követően mindenki azt fogja figyelni, hogy az
alpolgármester mikor és hová megy majd a kocsival. Elismeri, hogy egy polgármesternek és
egy alpolgármesternek autóra van szüksége, de a szabályozással lehet élni és visszaélni. A
polgármester helyében sofőrrel járna mindenhová, így még egy plusz munkahelyet is
teremthet. Kéri, hogy mindketten úgy használják az autót, hogy az a város javára váljon. A
Mazda fenntartása kit terhelt volna?
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a Mazda továbbra is megmarad a START
közmunka program keretei között, de a Renault üzemeltetése gazdaságosabb. A sikeres
közmunkaprogram miatt kapott jutalomból került beszerzésre a használt Mazda, amely félig
teher és félig személygépkocsi, jól hasznosítható a programban, használata menetleveles.
Fenntartásának költségei beépítésre kerültek a START közmunka program 2013-as
költségvetésébe. Úgy véli, hogy mindkettejük dolgát megkönnyítené, ha sofőr által vezetett
gépkocsikkal járnának, de a hivatal 27 fős létszámkerete nem teszi lehetővé még egy sofőr
felvételét és alkalmazását. Többlet létszám csak az önkormányzat saját forrásaiból
finanszírozható.
Molnár Ferenc várta az ellenzék napirenddel kapcsolatos támadását. Javasolja, hogy az
eredeti határozati javaslatot fogadják el. Az alpolgármester úgyis annyit fog menni, amennyit
a munkája szükségessé tesz, megfelelőnek tartja a megfogalmazottakat.
Czikora Györgyné megítélése és tudomása szerint az alpolgármester lényegesen többet
autózott tavaly, mint a most megállapítandó havi 3 ezer kilométer. Azt, hogy mennyit megy,
azt a munka szabja meg. Kivételre került mindaz, amit kértek: a külföldi és a magánhasználat.
Úgy látja, hogy a gépkocsi-használatot nem csak az ellenzék, de a városvezetés
szimpatizánsai is folyamatosan figyelemmel kísérték. Támogatja az előterjesztést.
Nagy-Majdon József polgármester kiemeli, hogy a külföldi használat teljesen ki lett véve, az
alpolgármester csak hivatalos céllal mehet külföldre polgármesteri engedéllyel. A belföldi
kilométer-használat havonta max. 3 ezer kilométer lehet.
Várszegi István megjegyzi, hogy a magánhasználat nem lett kivéve. Ha a módosító
javaslatot, amit Cseresznyés István nyújtott be, a testület elfogadja, akkor névszerinti
szavazást kér.
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Nagy-Majdon József polgármester az eredeti előterjesztést támogatja, bár az alpolgármester
jelezte, hogy a magáncélú használat kivétele sem okoz neki gondot. Ha a gyakorlat nem válik
be, akkor később módosíthatja a döntést a testület.
Horváth Tibor felteszi a kérdést és személyes példát hoz rá, hogy magánhasználatnak
számít-e az, ha a gépkocsival hivatalos úton voltak, de munkaidőn túl végeztek és a kollégáját
hazavitte.
Molnár Ferenc csak az eredeti előterjesztést tudja elfogadni. Két-három hónap múlva
visszatérhet rá a testület, ha már látszanak a gyakorlati tapasztalatok.
Czikora Györgyné megítélése szerint az a magánhasználat, ha a szabadsága alatt bárhová
megy a gépkocsival az alpolgármester.
Nagy-Majdon József polgármester kéri, hogy a testület 3 ezer kilométerig ne bolygassa a
hivatali és a magán célú használatot. E fölött lévő részt magáncélúként kell elszámolni és
kifizettetni.
Molnár Ferenc vitatja, hogy a munkahelyre történő bejutás során képviselő-e a képviselő,
vagy alpolgármester-e az alpolgármester, így ha hivatali gépkocsival érkezik a munkahelyére
az hivatali vagy magánútnak számít-e?
Győriné Új Mária könyvvizsgáló jogszabályra hivatkozva közli, hogy ez már magáncélú
használatnak számít. Adózás szempontjából javasolja, hogy a magánhasználat maradjon meg.
A 3 ezer kilométer feletti kilométerek elszámolásával kapcsolatos intézkedéseket szabályozni
kell. Az előterjesztést korrektnek tartja.
Nagy-Majdon József polgármester közli, hogy a 3 ezer kilométer feletti kilométer-használat
magán célnak minősül és ennek dokumentálásáért a Pénzügyi Osztály lesz felelős.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület Cseresznyés István módosító javaslatát 1
igen, 9 nem és 1 tartózkodás szavazattal nem fogadta el.
Várszegi István névszerinti szavazásra vonatkozó javaslatát a Képviselő-testület 3 igen és 8
nem szavazattal nem fogadta el.
Kiss László aljegyző jelzi, hogy a 3 ezer kilométer feletti gépjármű-használat részletes
szabályait a Hivatal most készülő Gépjármű Szabályzatában rögzitik.
A vitát követően a Képviselő-testület 8 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
6/2013.(I.23.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Horváth Tibor
alpolgármester hivatali személygépkocsi használatára vonatkozó javaslatot, és azt az
alábbiak szerint fogadta el.
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A Képviselő-testület Horváth Tibor alpolgármester részére megbízatásának időtartamára,
foglalkoztatási jogviszonya fennállása alatt egy hivatali személygépkocsit bocsát személyes
használatra az alábbi korlátozással:



a futott teljesítés mértéke havonta maximum 3000 km lehet,
külföldi használatra csak hivatalos céllal, a polgármester külön írásos engedélye
mellett kerülhet sor.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

8. EGYEBEK
8.1.ELŐTERJESZTÉS A HELYI KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSRE
VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy mind a lakosok részéről, mind a
buszsofőrként dolgozó Molnár Ferenc képviselő úrtól jelzések érkeztek arról, hogy problémák
vannak a reggeli helyijárati közlekedéssel. A reggeli járat túlzsúfolt. A menetrend javaslat
szerinti kisebb átalakítása nem jár kilométer növekedéssel.
Molnár Ferenc ismerteti, hogy az év elején jelentősen átalakított menetrend gyakorlati
tapasztalata, hogy a reggeli járat kiesése miatt a buszok zsúfolttá váltak. A menetrenden a
testület jóváhagyását követően lehet csak módosítani. A módosítás azt jelenti, hogy a Dózsa
telepről és a Petőfi Művelődési Háztól reggel 3 buszjárat fog közlekedni, ezáltal megoldott
lesz az iskolások zsúfoltság nélküli beszállítása. Ez többletkilométert nem jelent, de
kivitelezése nem megy egyik napról másikra, ténylegesen csak február 1-től fog
megvalósulni. A tapasztalatok szerint az új menetrend bár még furcsa az embereknek, de nem
rossz, üdvözölték az egészségházi kitérőt, nincsenek felesleges járatok. A szentkúti helyközi
járattal kapcsolatos problémák is megoldódtak.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
7/2013.(I.23.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi közösségi
autóbusz-közlekedésére vonatkozó 2012. december 28-án aláírt és 2013. január 1-jétől 2014.
december 31-ig szóló Közszolgáltatási Szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Bátonyterenye város helyi közösségi autóbusz-közlekedése színvonalának
javítása érdekében a Nógrád Volán Zrt-vel 2012. december 28-án megkötött Közszolgáltatási
Szerződés módosítását 2013. február 1-jei hatállyal a melléklet szerint jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közszolgáltatási Szerződés-módosítás
aláírásra.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

13

8.2.

ELŐTERJESZTÉS A KISTÉRSÉGEKBEN A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK
INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE CÍMŰ TIOP-3.2.3-12/1 SZ.
PÁLYÁZAT
BENYÚJTÁSÁRÓL
ÉS
A
PÁLYÁZATI
KIJELÖLÉSÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

INGATLAN

Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy a Türr István Képző és Kutatóintézet révén
hoznának létre az Erkel iskolában egy képzőközpontot, amit bérletként kiadnának 15 évre az
intézet részére. A testületnek most a hozzájárulási szándéknyilatkozatról kell döntenie.
Várszegi István arra kér választ, hogy ez a program része-e a korábbinak, vagy teljesen új.
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy ez egy másik pályázat.
Várszegi István soknak tartja a 15 éves időtartamot. Az Erkel a legjobb ingatlana a városnak,
a legfrekventáltabb helyen van, nem lenne-e jobb ezt a képzőközpontot máshová vinni 15
évre. Ha felújítás is része a programnak, akkor egy rosszabb állapotú ingatlanba is
elhelyezhető a képző központ Az Erkel épülete másra is használható lenne.
Nagy-Majdon József polgármester úgy véli, hogy ezzel a lépéssel megakadályozható, hogy
az ingatlant később el tudják adni. Ismerteti a program részeit az előterjesztés alapján. A
funkció a Kistérségi Szociális Központ kibővítését is jelentené. A TKKI már együtt dolgozik
a Szociális Központtal és felelős a START közmunka program képzéseiért is. Most egyenlőre
a pályázat beadásához szükséges tulajdonosi szándéknyilatkozatot kell elfogadnia a
testületnek. A bérlés feltételeiről, a lakossági igénybevételről a döntés a pályázat pozitív
elbírálását követi majd. Az ingatlan tulajdonjoga a városban marad, ráadásul szociális jellegű
intézmény lesz szoros szimbiózisban a Szociális Központtal.
Várszegi István jelzi, hogy majd személyesen elmondja a programról a véleményét a
polgármesternek, de egyenlőre szkeptikus.
Cseresznyés István arra kér választ, hogy a 15 éves időtartamú bérlet a pályázat feltétele-e
vagy az önkormányzat döntése. Megjegyzi, hogy egy év alatt ez már az ötödik szociális célú
pályázat. Az előterjesztés kiosztása kapcsán utal arra, hogy már csak az lesz jobb, ha a testület
a szavazást követően fogja megkapni az előterjesztéseket. Tapasztalata szerint az
előterjesztésben leírtak sokszor köszönőviszonyban sincsenek a pályázatban leírt lényeggel.
Stratégiát érez abban, hogy minden pályázattal kapcsolatos előterjesztés a képviselők
asztalára van letéve ülés előtt, vagy most már a szavazás előtt. Nem tud ennyi idő alatt felelős
döntést hozni, így tartózkodni fog a szavazásnál. Sokszor nem arról van szó a pályázatban,
mint ami az interneten olvasható. Kéri, hogy a pályázatokkal kapcsolatos előterjesztéseknél
kapjon elég felkészülési időt a testület a felelősségteljes döntés meghozatalára.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a kérdésben akár saját hatáskörben is
dönthetett volna. Sok város sorba áll azért, hogy ilyen közösségi teret létrehozhasson.
Igyekszik elkerülni a kiosztós előterjesztéseket, de nem mindig lehetséges. Úgy látja, hogy
könnyebb lázítani valami ellen, mint azokat a problémákat megoldani. A város vezetése nem
lázítani kíván, hanem problémákat megoldani. A Gyerekesély Program szintén sok támadást,
kritikát megért, de a pályázatban 74 olyan ember van, akik diplomások, jól kvalifikált
szakemberek és a munkanélküliségtől lettek megmentve, amellett, hogy értékteremtő
beruházások is történtek. Kéri, hogy a jó szándékot vegyék észre a pályázatokban. Most a
döntés, a beadás sürgőssége indokolta, hogy ülés közben került kiosztásra az előterjesztés,
nem lehetett a következő ülésre halasztani a döntést.

14
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbi határozatot fogadta el:
8/2013.(I.23.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A kistérségekben a
közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése” című TIOP – 3.2.3-12/1. számú
pályázat benyújtásáról és a pályázati ingatlan kijelöléséről szóló előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul „A kistérségekben a közösségi szolgáltatások
infrastruktúrájának fejlesztése” című TIOP – 3.2.3-12/1. számú pályázat benyújtásához és a
pályázatban szereplő ingatlanra vonatkozóan az önkormányzat tulajdonában lévő
bátonyterenyei 3414. hrsz-ú, 3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 2. szám alatti ingatlan
kijelöléséhez.
A pályázatra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező hozzájárulást elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás, illetőleg a
pályázathoz szükséges nyilatkozatok kiadására, aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

8.3.

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK

Várszegi István kéri, hogy váltsanak pár szót a Barják Gyula által írt és az ülés előtt kiosztott
levélről.
Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy a képeslap magángyűjtemény tulajdonosa,
Barják Gyula kereste meg, hogy a levelét végső felkiáltásként ossza meg a képviselőtestülettel. Keresték a megoldást arra, hogy a képeslapgyűjteményt a városban tudják tartani,
kerestek pályázati lehetőséget, voltak javaslatok mindkét fél részéről, de ezek zömét a másik
fél nem találta elfogadhatónak. Ha a költségvetés tervezésekor találnak szabad forrást, akkor a
város a testület döntése alapján át tudja venni a gyűjteményt, akár több részletben is. Kéri a
képviselőket, hogy tanulmányozzák a levelet, az ülés után még ő is egyeztetni fog Barják
Gyulával. A gyűjtemény óriási érték a városban, megoldást kellene találni, hogy a városban
maradjon, de forrást nem lát rá.
Czikora Györgyné kiemeli, hogy a Kultúra Napján fellépő csoportok szinte katartikus
élményt nyújtottak, minden résztvevőnek, felkészítőnek megköszöni a műsort. Kéri, hogy a
fakivágások engedélyezéséről, illetve a kivágásra ítélt fák helyéről adjanak tájékoztatást.
Kerekes László osztályvezető azt a tájékoztatást adja, hogy megérkezett Salgótarján város
jegyzőjétől a határozat a fakivágásokkal kapcsolatosan. A 118 fa kisebb részét engedélyezték
kivágni, jelentős számban csak a fák gallyazásához járultak hozzá. A lista másolatát át tudja
adni a képviselőknek.
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Czikora Györgyné kéri a polgármestert és az aljegyzőt, hogy találjanak ki valamilyen
retorziót, pozitív irányba menő intézkedést a városban – főleg a Bányavárosban - lévő
nagyszámú kutyapiszok ellen.
Molnár Ferenc szintén a fakivágásokról szeretett volna kérdezni. Mielőbb szükségesnek
látná a fakivágásokat, hiszen a nagy fákból osztani lehetne az embereknek. A fák már meg
lettek jelölve, hogy melyek kerülnek kivágásra. Jelzi, hogy bizonyos utcákban sok oszlopon
nem égnek az utcai lámpák. Ismét szóvá teszi, hogy a szorospataki, szupataki lakosok
szeretnék, ha eljutna hozzájuk is a Bátonyterenyei Napló. A Szorospataki út felső része tele
van kátyúval, alig lehet rajta közlekedni. Milyen tervek vannak a Szupatakon lévő üzemmel
kapcsolatosan, illetve a településrészen élő emberek igényelnék a lakossági fórumot. Úgy
látja, hogy a város nem igazán készült fel a havazásra, ilyen esetekben akár éjszaka is be
lehetne rendelni hómunkásokat, és sót is ki lehetne helyezni.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a közvilágítással kapcsolatos szerződések
felülvizsgálatra kerülnek, így az ezzel kapcsolatos problémák rendeződni fognak. Felmérik a
problémákat és igyekeznek azokat megoldani, viszont egyes helyekre többletvilágítást
igényelnének, aminek kiépítése horribilis összeg. Pályázat is elő van készítve a közvilágítással
kapcsolatban. Ő maga is járja a várost és tapasztalja a közvilágítással kapcsolatos
problémákat. Sok lámpatest már 30-40 éves.
A havazással kapcsolatban megjegyzi, hogy sok esetben igénylik az emberek az
önkormányzattól, hogy letakarítsa a havat, viszont a lakosoknak is részt kellene venni a
hóeltakarításban, hiszen a közmunkások nem győzik a város teljes területén. A helyzetet
nehezítette, hogy technikai problémák léptek fel a gépparknál, sózásra nincs lehetőség, a
síkosítás-mentesítést más anyaggal kell megoldani. Szervezési problémák léphetnek fel amiatt
is, hogy a közmunkások a Vízműhöz tartoznak, míg a csúszásmentesítésre a városnak a
BÁVÜ-vel van szerződése.
Szupatakra az alpolgármester eddig is rendszeresen kijárt, de most neki is lesz fogadónapja
Szupatakon, igaz a kiírthoz képest későbbi időpontban. Nincs sok információja arról, hogy
milyen beruházás várható a szupataki üzemben, bár egyeztettek a tulajdonossal. Mindent
elkövetnek a beruházások letelepítése, munkahelyteremtés érdekében, illetve, hogy a helyi
vállalkozók között is elmélyítsék a kapcsolatot. Szupatak megközelítése problémás, ez
nehezíti a beruházások odatelepítését. Sok beruházást meghiúsít az emberek kapzsisága is.
Molnár Ferenc szívügyének tekinti a képeslapgyűjtemény sorsát, ezért kéri a városvezetést,
hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az a városban maradhasson.
Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy arra is gondolni kell, hogy ha a város
megvette a képeslapgyűjteményt, akkor annak gondozása is jelentős ráfordítást fog igényelni.
Ezt követően a napirendek tárgyalásának végére érve a nyilvános ülést 17 óra 10 perckor
bezárja.
A testület ülése ezt követően zárt ülés keretében folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv
készült.
k.m.f.

N a g y – M a j d o n József
polgármester

K i s s László
aljegyző

