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JEGYZŐKÖNYV
Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28án megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: 9 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyv-vezető
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 9 fő jelen van – Sulyok
Tibor képviselő várhatóan később érkezik, Molnár Ferenc és Macska Tamás képviselők
igazoltan vannak távol, a Képviselő-testület határozatképes, a rendkívüli ülést 16 óra 44
perckor megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 9 igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadta:
1. Javaslat az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.
(II.26.) önkormányzati rendeletet módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
2. Előterjesztés Bátonyterenye Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata
megállapításáról szóló 16/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
3. Javaslat Bőhmné dr. Ecsedi Erika háziorvos Bátonyterenye Város Önkormányzata
saját halottjává nyilvánítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. JAVASLAT AZ EGYES PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 3/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETET
MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Gagyi Róbert a Humánszolgáltatási Bizottság tagja, illetve Gembiczki Ferenc az Ügyrendi
Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a rendelet-tervezet
elfogadását javasolják a testületnek.
Cseresznyés István kérdése, hogy a korábbi változatát a rendeletnek gyakran használták-e,
illetve ez a mostani módosítás sok embert érint-e majd.
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Kiss László aljegyző ismerteti, hogy a mostani rendelet-módosítás legfontosabb része a
települési támogatás felső határának az újragondolása. A rendkívüli települési támogatás felső
határa 20 ezer forint évente. Ez alapszabályként megmarad, viszont a rendeletbe a mostani
módosítással bekerül egy új szabályozás, mely szerint a polgármester kap felhatalmazást arra,
hogy a krízishelyzetbe kerülő családok számára, amennyiben a 20 ezer forint nem jelent
megoldást, akkor magasabb összegű támogatást állapíthasson meg. Az élet - szerencsére
ritkán - hoz olyan eseteket, amikor a rászoruló családok számára a 20 ezer forint nem jelent
megoldást, az igazi támogatáshoz eddig mindig keresni kellett a forrásokat. A módosítással
most ennek biztosítják a keretét. Úgy gondolja, hogy erre nagyon gyakran nem lesz majd
szükség.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy ezt a módosítást egy komoly vita előzte
meg. A rendelet-módosítás szükségességére a Kormányhivatal hívta fel a figyelmet, mert
nincs teljesen összhangban a vonatkozó törvénnyel. Úgy véli, hogy ez egy jogértelmezési vita
eredménye. Tiltakozott az ellen, hogy neki kelljen döntenie, hogy ki az, aki igazán
krízishelyzetbe került és 20 ezer forintnál magasabb összeg megállapítása szükséges a
számára, illetve mi az az élethelyzet, amikor valaki krízishelyzetben van. Azt is szeretnék
megelőzni, hogy az emberek sorban álljanak a hivatalban magasabb összegű támogatásért
krízishelyzetre hivatkozva. Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat továbbra is tartani fogja
magát a 20 ezer forintos éves kerethez, az adósságkezelési szolgálatot továbbra sem állítják
vissza. Természetesen lesznek mérlegelésre alkalmas élethelyzetek is. Ugyanakkor ez a
szabályozás akár visszaélésre is okot adhatna, amit el kívánnak kerülni.
Dr. Lengyel Tamás jegyző utal arra, hogy ezt a megoldást két olyan család helyzete váltotta
ki, ahol a gyerekek hirtelen feltárt betegsége okoz krízishelyzetet. Ez esetekben a lakosok,
képviselők és helyi vállalkozók, vállalkozások segítségére is számítanak.
Várszegi István úgy véli, hogy nagyon nehéz lesz egy polgármesternek ezen helyzetek
elbírálásánál felelősségteljes döntést hozni. Nem tud azzal egyetérteni, hogy nem kritérium az
igénylésnél az, hogy valaki bátonyterenyei lakos legyen. Viszont az megnyugtató, hogy az
erre kifizetett költséget az állam visszatéríti az önkormányzatnak. Támogatja, hogy
megelőzzék a krízishelyzetre hivatkozó, magasabb összegű segélyt kérők áradatát amiatt,
hogy a jogszabály módosul.
Sulyok Tibor képviselő megérkezett, a testület létszáma 10 fő.
Czikora Györgyné magyarázatot kér arra, hogy milyen 100 ezer forintos maximum összeg
hangzott el a bizottsági ülésen. Eddig is gyakorlat volt, hogy az önkormányzat segített a
krízishelyzetbe került embereken. Kéri, hogy átgondolt döntést hozzanak a megítélésnél.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy a segélyezés terén igen szűk mozgástere
maradt az önkormányzatoknak. Bátonyterenyén szociális tűzifát sem lenne szükséges adni.
Osztott meg képeket arról, hogy milyen állapotban veszi vissza az önkormányzat a szociális
bérlakásokat, melyeket nem csak felújítani kell, hanem tehermentesíteni is. Bizonyos
esetekben megkezdődnek a kilakoltatások is. A szándék az, hogy ezeket a lakásokat a helyi
cégek kapják meg bérlőkijelölési joggal. Felhívja azok figyelmét, akik spekulációs céllal
hoznak Bátonyterenyére lakókat, hogy előkészületben van az ilyen szándék kiszűrését
szolgáló rendelet.
Letovai Zoltán alpolgármester magyarázatot kér arra, hogy a 6. §-ban szereplő magánház,
magánlakás belső rendezettsége mit jelent.
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Kiss László aljegyző elmondja, hogy azt nem nézhetik, hogy milyen állapotok vannak a
lakáson belül, a lakóház környezetének rendben tartását viszont ellenőrizhetik.
Nagy-Majdon József polgármester úgy látja, hogy ez a kertes házban élőket különbözteti
meg hátrányosan, és nem érinti a lakótelepi lakásokban élőket. Ez ügyben akár
törvénymódosítás is kezdeményezhető lenne.
Dr. Lengyel Tamás jegyző hozzáteszi, hogy a szociális juttatásra jogosultságot
ellenőrizhetik, viszont a megtagadás oka nem lehet az, hogy rendetlenség van bent. Ha nem
engedik be a hivatal munkatársait, akkor a kérelmet nem tudják elbírálni.
Letovai Zoltán alpolgármester kérdésére Kiss László aljegyző azt a választ adja, hogy az
önkormányzati lakásokban sem lehet a belső rendezetlenség kizáró ok, a Kormányhivatal
törvényességi leiratában ez hangsúlyosan szerepel a személyiségi jogok védelmére
hivatkozva.
Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy ha egy lakó a szociális bérlakást nem
rendeltetésszerűen használja, és nem óvja meg annak az állagát, akkor ki lehet onnan
lakoltatni.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015. (IX.29.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2. ELŐTERJESZTÉS BÁTONYTERENYE VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI
ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 16/2004.(VI.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Gembiczki Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2015. (IX.28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata megállapításáról
szóló 16/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy ahhoz, hogy az ügyintézés szeptember 30-i
határidejét tartani tudják, szükséges, hogy az imént elfogadott rendelet-módosítás azonnal
kihirdetésre kerüljön ezáltal a módosítás a kihirdetését követő napon, azaz szeptember 29-én
hatályba lépjen. Az SZMSZ 36§ (1) pontja szerint az önkormányzat rendeleteinek
kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A kihirdetés időpontja a közszemlére tétel időpontja –
vagyis a rendelet egy példányának a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő
kifüggesztésének időpontja. Megkéri dr. Lengyel Tamás jegyzőt, hogy a rendelet
kifüggesztéséről azonnal gondoskodjon.
Dr. Lengyel Tamás jegyző 17 óra 07 perckor gondoskodik a rendelet SZMSZ-ben
meghatározottak szerinti kihirdetéséről.

3. JAVASLAT BŐHMNÉ DR. ECSEDI ERIKA HÁZIORVOS BÁTONYTERENYE
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT HALOTTJÁVÁ NYILVÁNÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
A napirendi pont tárgyalása előtt a jelenlévők egy perces néma felállással tisztelegnek
Bőhmné dr. Ecsedi Erika háziorvos emléke előtt.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
106/2015.(IX.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bőhmné dr. Ecsedi
Erika háziorvost kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli érdemeire tekintettel az
Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja, egyben a kegyeleti és temetési költségeket magára
vállalja.
A költségek forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Belső identitástudat
fejlesztése” sora.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az elhunyt családjának értesítésére, a további
szükséges egyeztetések lefolytatására és a kegyeleti feladatok ellátására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Nagy-Majdon József polgármester a napirend megtárgyalását követően a testület ülését 17
óra 10 perckor bezárja.
k.m.f.

Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző

