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Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 28-án
megtartott üléséről.
Jelen vannak: 9 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Rákos Szabolcs alpolgármester
Kiss László aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Dr. Barta-B. Judit jogi referens
Győriné Új Mária könyvvizsgáló
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 jelen van – Czikora
Györgyné képviselő később érkezik, Cseresznyés István képviselő és Letovai Zoltán
alpolgármester távolmaradásukat előzetesen jelezték, a Képviselő-testület határozatképes, az
ülést 10 óra 25 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület
azzal a módosítással, hogy 11. napirendi pontként kerüljön felvételre az ülés előtt kiosztott, a
Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és a Bátony Tüzép Kft részére a
bátonyterenyei 3803 hrsz-ú ingatlant érintő szolgalmi jog biztosításáról szóló javaslat, 12.
napirendi pontként pedig a Fáy András Szakképző Iskola és Kollégiumban feltárt
balesetveszélyt elhárító munkálatok költségének biztosításáról szóló javaslat szóbeli
előterjesztésként.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 9 igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadta:
1. Tájékoztató Bátonyterenye Város Önkormányzatának 2015. I. félévi költségvetésének
teljesítéséről
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Meghívottak: önkormányzati intézmények vezetői
2. Javaslat a 2015. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
3. Tájékoztató a Bátonyterenye és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány 2014. évi
működéséről
Előterjesztő: Jászai Nagy István az Alapítvány elnöke
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4. Beszámoló a Közoktatásért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Lászlóné Hajnal Márta Csilla a kuratórium elnöke
5. Javaslat a Hátrányból Előnyt Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tőkeemelésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Meghívott: Benyó Balázs ügyvezető
6. Javaslat az önkormányzati tulajdonú 3186 hrsz-ú ingatlan földterületrészének
értékesítésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
7. Javaslat a Bátonyterenye, Ózdi út 53. sz. alatti Társasház felújításához nyújtott
önkormányzati támogatás összegének megemelésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
8. Javaslat a Bátonyterenye, Liget út 24. sz. alatti Társasház részére nyújtott vis maior
támogatás visszafizetési határidejének meghosszabbítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
9. Előterjesztés a 107/2015.(X.20.)Öh.sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
10. Javaslat a „Bányász fiú” szobor áthelyezésére vonatkozó kezdeményezés elbírálására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
11. Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és a Bátony Tüzép
Kft részére a bátonyterenyei 3803 hrsz-ú ingatlant érintő szolgalmi jog biztosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
12. Javaslat a Fáy András Szakképző Iskola és Kollégiumban feltárt balesetveszélyt
elhárító munkálatok költségének biztosítására
Szóbeli előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

Egyebek
Nagy-Majdon József polgármester a napirend tárgyalása előtt tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy október 27-i dátummal Várszegi István képviselő két interpellációt nyújtott be
elektronikus úton, melyeket ismertet a testülettel.
(Az interpellációk szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Tájékoztat, hogy a fent ismertetett kérdéseket az SZMSZ rendelkezéseit betartva 15 napon
belül írásban fogja megválaszolni és a választ minden képviselő részére elektronikus úton el
fogja juttatni.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal jóváhagyta az interpellációra történő válaszadás
módját.
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Szintén a napirendi pontok tárgyalását megelőzően Nagy-Majdon József polgármester
felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy az ülés előtt kiosztásra kerültek a 2015. szeptember
9. és október 28. közötti időszak fontosabb eseményeiről, közérdekű tárgyalásairól szóló
polgármesteri, illetve alpolgármesteri tájékoztatók.
A tájékoztatókkal kapcsolatosan kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, a testület a
tájékoztatókban foglaltakat tudomásul vette.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. TÁJÉKOZTATÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. I.
FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
MEGHÍVOTTAK: ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK VEZETŐI

Czikora Györgyné képviselő megérkezett, a testület létszáma 10 fő.
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását nem javasolja a testületnek.
Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke és Molnár Ferenc a
Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Várszegi István Nagy-Majdon József polgármester kérdésére azt a választ adja, hogy a
bizottsági ülésen az 5 tagból 4 fő volt jelen, ha az egy fő is jelen van, akkor valószínűleg
támogatják a határozati javaslat elfogadását. Ő személy szerint tartózkodott. A költségvetés
csak papíron nullás. Az ingatlaneladásnál 6 millió teljesült 110 millió tervezett mellett. Nem
érti miért most kell tárgyalni azt, hogy az első hat hónapban mi volt. A leírtak nem a város
valós helyzetét tükrözik, a könyvvizsgálói jelentéseket nem kapják meg bizottsági ülésekre,
csak a testületi ülés előtt van lehetőség azt elolvasni. Ilyen formában nem tudja az
előterjesztést támogatni. Mi volt a 150 ezres beszerzés a képviselő-testületnél?
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a könyvvizsgálói jelentés csupán segít a
képviselőknek a döntéshozatalban. A költségvetés I. félévi zárása augusztus 30 és szeptember
30 között történt, az előterjesztés határidőn belül van. Felhívja a figyelmet arra, hogy a
zárszámadás tárgyalására pedig a tárgyévet követő áprilisban kerül sor. A második félévből
még van hátra kettő hónap, így a 110 millió forint még teljesülhet. Vannak nem tervezett
befolyó összegek pályázatokból, kisajátításokból. Utal a börtönpályázat visszavonására és a
KÁTA CNC stratégiai partnerként történő megnevezésére, amellyel a tárgyalások továbbra is
folynak, így a cég érkezése esetén a 100 millió még realizálódhat.
Kovács Krisztián osztályvezető hozzáteszi, hogy arról tájékoztatást adott mind az anyagban,
mind bizottsági ülésen, hogy az államháztartási törvény módosulása miatt az önkormányzatok
január 1.jétől nem kötelesek féléves, háromnegyed éves beszámolót, valamint következő évi
koncepciót készíteni a testület részére. Ennek következtében havi adatszolgáltatási és
negyedéves jelentési kötelezettség van a Magyar Államkincstár felé. Ennek függvényében az
elmúlt években augusztus-szeptemberben tárgyalta a testület a féléves teljesítést. Idén az
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adatszolgáltatás többletmunkája miatt ez októberre tevődött. A 150 ezer forintos tételre pedig
az alpolgármesterek telefonköltsége van elszámolva testületi döntés alapján.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen, 3 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
109/2015.(X.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő–testülete megtárgyalta a Városi
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót és azt
elfogadta.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy–Majdon József polgármester

2. JAVASLAT A 2015. 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 és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
110/2015.(X.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi rendkívüli
önkormányzati támogatási igény benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot
hozta:
1.

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzat
működőképessége megőrzése érdekében - a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. év C. törvény 3. melléklet III.4.pontja szerinti előirányzatból
támogatási igényt nyújt be.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási igény soron
kívüli benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

6
3. TÁJÉKOZTATÓ A BÁTONYTERENYE ÉS KÖRNYÉKE KÖZBIZTONSÁGÁÉRT

ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: JÁSZAI NAGY ISTVÁN AZ ALAPÍTVÁNY ELNÖKE
Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Jászai Nagy Istvánt az
Alapítvány elnökét, aki a napirendi pont előterjesztőjeként részt vesz a napirendi pont
tárgyalásán.
Jászai Nagy István hozzáteszi, hogy az értékcsökkenés miatt lett a mérleg negatív. Az
önkormányzat 2014-ben nem tudta az Alapítványt támogatni, sőt 2015-ben sem, az
információk szerint azért, mert ezt az igényt a költségvetés tervezésekor nem jelezte. Most
viszont hangsúlyozza, hogy a 2016-os évben szeretné, ha az önkormányzat támogatást tudna
nyújtani az Alapítványnak.
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a tájékoztatót
megtárgyalta és az abban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Várszegi István kéri, hogy a polgármester ne vegye zokon, ha a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság elnökeként belekérdez a dolgokba.
Nagy-Majdon József polgármester köszönetet mond Jászai Nagy Istvánnak az Alapítványban
végzett munkájáért.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
111/2015.(X.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő–testülete megtárgyalta a Bátonyterenye és
Környéke Közbiztonságáért Alapítvány 2014 évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és azt
tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy–Majdon József polgármester

4. BESZÁMOLÓ

A
KÖZOKTATÁSÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY
2014.
ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: LÁSZLÓNÉ HAJNAL MÁRTA CSILLA A KURATÓRIUM ELNÖKE

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a Közalapítvány elnöke, Lászlóné
Hajnal Márta Csilla asszony meghívása ellenére sem jelent meg az ülésen.
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a tájékoztatót
megtárgyalta és az abban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. Megjegyzi, hogy az
ülésen elhangzott, hogy a Közalapítvány tevékenységi köre szinte csak a tanulói bérletek
biztosítására terjed ki. Jó lenne a tevékenységi kört bővíteni. Hiányolja a Közalapítvány
elnökét az ülésről, hiszen szerettek volna kérdéseket intézni hozzá.
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Nagy-Majdon József polgármester csatlakozik a bizottság véleményéhez, hiszen a
közalapítványban sokkal nagyobb lehetőségek rejlenek, mint amit az elnök kihasznál és ezt
már évek óta látják. Emiatt el kell gondolkodni a személycserén olyan emberre, aki
tevőlegesen kihasználja a lehetőségeket (SZJA 1%, versenyek, ösztöndíjak). A Közalapítvány
jó lehetőség lenne arra, hogy a város életében szervesen részt vegyen, ezt most az alapítvány
nem teszi meg, csak a buszbérleteket finanszírozza.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
112/2015.(X.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő–testülete megtárgyalta a Közoktatásért
Közalapítvány 2014 évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy–Majdon József polgármester

5. JAVASLAT A HÁTRÁNYBÓL ELŐNYT TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.
TŐKEEMELÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
MEGHÍVOTT: BENYÓ BALÁZS ÜGYVEZETŐ

Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy 2015. december 31-ig mind az ügyvezető,
mind a FEB tagok tiszteletdíját, fizetését állná a cég. Viszont el kell gondolkodni a cég
további jövőjén, azért felesleges a céget fenntartani, hogy a deficitet termelje. A
következőkben szeretne a testület elé tárni egy megoldási javaslatot akár a cég felszámolására,
akár struktúraváltásra, akár a tulajdonosi viszonyok megváltoztatására a feltételek
rögzítésével. Benyó Balázs nagyon sokat dolgozott az elmúlt időszakban különböző
pályázatokban, azok előkészítésében. Nyilvánvaló, hogy a kormány részéről a 2020-as
ciklusban csak két pályázat lett kiírva, azok sem érintették a cég profilját. A megyei
önkormányzatnak is meg van a saját fejlesztési cége, ő viszont munkát szeretne adni a saját
fejlesztési szakembereinek. Meg kell keresni a kapcsolódási pontot a megyei fejlesztési
céghez. Sok külső cég is ajánl segítséget településeknek egyes pályázatokhoz, ami szintén
rontja a bátonyterenyei cég esélyeit.
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását nem javasolja a testületnek.
Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a
javaslatot megtárgyalta és hosszas vita után a határozati javaslatban foglaltak elfogadását
javasolja a testületnek. Viszont kérik, hogy az ügyvezető számoljon be az elmúlt időszak
ténykedéseiről, a végzett munkákról, eredményekről. Ezt szeretnék, ha a határozati
javaslatban is megfogalmazódna.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy mindezt a cég az éves beszámolójában
meg fogja tenni. De nem látja akadályát annak, hogy a cégvezető a következő testületi ülésen
egy rendkívüli beszámolót terjesszen a testület elé.
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Molnár Ferenc utal arra, hogy amikor a testület a cég létrehozásáról döntött már akkor
megfogalmazódott, hogy az ügyvezető 3 hónap elteltével számoljon be a cég munkájáról, ami
azóta sem történt meg. Mindez megelőzhető lett volna, ha a cégvezető folyamatosan beszámol
a cég tevékenységéről. Véleménye szerint nem váltotta be a cég a hozzá fűzött reményeket,
javasolja a polgármesternek az ilyen esetekre a fokozottabb körültekintést. A testület is felelős
abban, hogy nem ragaszkodott jobban a beszámoltatáshoz. Nem jó szívvel, de ha szükséges,
támogatja a tőkeemelést.
Nagy-Majdon József polgármester szerint, ha a cég csak Bátonyterenye fejlesztését viszi,
már akkor rentábilisan vagy nullszaldósan tudna működni. Sajnos a pályázatok csúsznak, a
kiírások sem történtek meg. A megyei TOP keretről az EU csak szeptemberben döntött. Ezek
miatt nem a cégvezető okolható. Az előkészítő munka már megindult több területen. A
település igenis felelős döntést hozott, hogy a pályázatok lebonyolítását a saját kezébe vette a
saját szakembereivel. Emellett az ügyvezető a korábbi pályázatok lezárásában is segédkezett.
Szerinte a cég a hozzá fűzött reményeket beváltotta, Benyó Balázs sem volt rossz választás.
De mindenképp dönteni kell a cég jövőjéről.
Várszegi István úgy véli, hogy a cég létjogosultságának igazolására semmit nem tudnak
letenni a képviselők elé. Benyó Balázs most sem jött el a testületi ülésre. Ezt a munkát egy
ember az önkormányzatnál is el tudta volna végezni sokkal kisebb költséggel. A cég felügyelő
bizottságába is csak a polgármester oldaláról kerültek emberek, nem kapták meg az ígért
kárpótlást a kitett tagért. Ha a pályázatok 2016-tól nyílnak meg, akkor minek hozták létre ezt
a társaságot. Tegyenek le egy papírt eléjük, hogy Benyó Balázs mit csinált itt eddig ennyi
pénzért.
Czikora Györgyné abban látja a problémát, hogy a testület nem tud semmit a cég
tevékenységéről. Egyszer-kétszer volt lehetőségük Benyó Balázst a testületi ülésen is
kérdezni, egy szimpatikus fiatalembert ismert meg a személyében, aki meg is tudja győzni az
embert. Nem tudnak semmit arról, hogy mit csinál.
Molnár Ferenc hangsúlyozza, hogy amit a polgármester tudott, azt a képviselők nem tudták.
A rendszeres, három havi beszámolókkal mindez elkerülhető lett volna. A tájékoztatást nem a
polgármestertől, hanem Benyó Balázstól várta volna.
Nagy-Majdon József polgármester szerint ezzel az erővel minden hivatali, önkormányzati
intézménynél dolgozó személy elszámoltatható lenne. Ő feltárta az okokat, amik a céget
önhibáján kívül ebbe a helyzetbe hozták. A cégben nagyobb lehetőségek rejlenek, mintha
Benyó Balázs tanácsadó maradt volna. Így lehetővé vált, hogy az önkormányzat pályázati
forrásokra tegyen szert a cég révén. Arról nem tehet senki, hogy a pályázatok nem nyíltak
meg.
Várszegi István szerint Benyó Balázs foglalkoztatása tanácsadóként olcsóbb lett volna az
önkormányzatnak, mint cégvezetőként. Erre irányuló kérdésére Kovács Krisztián
osztályvezető azt a választ adja, hogy attól függ, hogy melyik a kedvezőbb anyagilag, hogy a
tanácsadói szerződést milyen összegre kötik.
Macska Tamás megérti mindazt, amit a polgármester a cég kapcsán elmondott. Azt viszont
pofátlanságnak tartja, hogy az elmúlt, majdnem egy év alatt, mióta képviselőként vesz részt az
üléseken, egyetlen egyszer sem találkozott Benyó Balázzsal az üléseken.
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A tőkeemelést pénzkidobásnak tartja, de a cégnek viszont szüksége van rá. Könnyebb lenne a
döntés, ha személyesen Benyó Balázstól kaptak volna tájékoztatást.
Gembiczki Ferenc képviselő az üléstermet elhagyta, a testület létszáma 9 fő.
Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy a cégen belül jelenleg nagy tartozás van,
fizetést nem tudtak adni Benyó Balázs részére, ami indokolja a határozati javaslat elfogadását.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
113/2015.(X.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hátrányból Előnyt
Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tőkeemelésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot
hozta:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Bátonyterenye Város Önkormányzatának kizárólagos
tulajdonában álló Hátrányból Előnyt Térségfejlesztési Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének
500.000 Ft-tal, tőketartalékának 4.500.000 Ft-tal történő megemeléséhez.
A tőkeemelés és a tőketartalék fedezetét a Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 1/2015. (II.12.) számú önkormányzati rendeletében a „Hátrányból Előnyt Nonprofit
Kft. - Működési költségvetés - Egyéb működési célú kiadások ÁH kívülre” címen jóváhagyott
előirányzatból 5.000.000 Ft felhalmozási célú átcsoportosításával biztosítja.
Utasítja a polgármestert, hogy az átcsoportosítás átvezetéséről a Városi Önkormányzat 2015.
évi költségvetése következő módosítása során gondoskodjon.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
2. A Képviselő-testület, mint a Hátrányból Előnyt Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapítója, a
Társaság jelenlegi 3.000.000 Ft jegyzett tőkéjét 500.000 Ft-tal megemeli, ezzel a Társaság
jegyzett tőkéje 3.500.000 Ft-ra változik. Az Önkormányzat – mint alapító – vállalja, hogy a
szükséges összeget jelen határozat elfogadását követő 30 napon belül a társaság
bankszámlájára átutalja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
3. A Képviselő-testület a Hátrányból Előnyt Térségfejlesztési Nonprofit Kft. Alapító
Okiratának a jegyzett tőke emelésére vonatkozó módosítással egységes szerkezetbe foglalt
szövegét a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban módosított Alapító Okirat
illetve az Alapítói Határozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
5. A Képviselő-testület utasítja a társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat
módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.
Határidő: határozat elfogadását követő 30. nap
Felelős: Benyó Balázs ügyvezető
6. A Képviselő-testület, mint a Hátrányból Előnyt Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapítója, a
társaság tőketartalékát 4.500.000 Ft-tal megemeli. Az Önkormányzat vállalja, hogy jelen
határozat elfogadását követő 30 napon belül a társaság bankszámlájára átutalja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

6. JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ 3186 HRSZ-Ú INGATLAN
FÖLDTERÜLETRÉSZÉNEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Gembiczki Ferenc képviselő az ülésterembe visszatért, a testület létszáma 10 fő.
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Molnár Ferenc megjegyzi, hogy Maconkán több hasonló területet megvásárolnának az ott
élők, többen bevonták a saját telkükbe. Többen kérdezték, hogy az önkormányzat miért nem
ajánlja fel ezen lakóknak, hogy megvásárolják ezeket a területeket, hiszen így az eladással az
önkormányzat is pénzhez jutna. A terület nem is hasznosítható az önkormányzat számára.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy nem szeretné, ha az önkormányzat
ajánlaná az ingatlanokat megvásárlásra, hanem az ilyen igénnyel rendelkezők keressék meg
az önkormányzatot.
Czikora Györgyné hozzáteszi, hogy sokan megkeresték az önkormányzatot ez ügyben, de
elutasító választ kaptak.
Kerekes László osztályvezető elmondja, hogy ezeket a telkeket azért nem lehetett korábban
sem megvásárolni, mert a városrendezési terv azon az oldalon még egy utca kialakítását
tartalmazza és ezek a telkek részei lennének az utca mellett kialakítandó teleksornak. Most
van a városrendezési terv felülvizsgálat alatt, ezért dönthet az önkormányzat úgy, hogy ezt az
utcakialakításra vonatkozó elképzelést az önkormányzat nem tartja fenn.
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
114/2015.(X.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati
tulajdonú 3186 hrsz-ú ingatlan földterületrészének értékesítésére vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület Dr. Márki Tamás Bátonyterenye, Zöldfa út 19. szám alatti lakos
részére értékesíti az önkormányzati tulajdonú 3186 hrsz-ú ingatlanból - a Márton Lajos
földmérő által 21-32-49/2015. munkaszámon és 944/2015. nyilvántartási számon készített
engedélyezett telekalakítási vázrajz szerint kimutatott
- 194 m² nagyságú területet
földrészletek határrendezése céljából.
A 194 m² nagyságú ingatlanrész vételárát 320.000 Ft + 27 % Áfa, összesen 406.400 Ft
összegben állapítja meg. A vételár az adásvételi szerződéskötéssel egyidejűleg, egyösszegben
esedékes.
Az adásvételi szerződéskötéssel kapcsolatban felmerülő minden költség (eljárási díjak,
ügyvédi munkadíj, értékbecslés díja, ingatlan-kitűzés stb.) a vevőt terheli.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 25/2003.(XII.19.) Ör. sz. rendelet 3.§. (7) bekezdése alapján az értékesítést megelőzően
a 3186 hrsz-ú ingatlan 194 m² nagyságú részét - törzsvagyoni minősítést adó rendeletés
megváltozása (átminősítés) miatt - forgalomképes (üzleti) vagyoni körbe sorolja.
Határidő: 2015. november 30. – adásvételi szerződéskötésre
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

7. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE, ÓZDI ÚT 53. SZ. ALATTI TÁRSASHÁZ
FELÚJÍTÁSÁHOZ NYÚJTOTT ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉNEK
MEGEMELÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
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115/2015.(X.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye,
Ózdi út 53. sz. alatti Társasház felújításához nyújtott önkormányzati támogatás összegének
megemelésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a társasházi lakóépület felújításának, korszerűsítésének támogatásáról
szóló többször módosított 13/2004. (IV.30.) számú önkormányzati rendelet alapján a
Bátonyterenye, Ózdi út 53. alatti Társasház részére a társasházi épület homlokzatfelújításához a 84/2015. (VII.23.) Öh.sz. alapján biztosított 2.000.000 Ft vissza nem térítendő
támogatás összegét 555.000 Ft-tal, 2.555.000 Ft-ra megemeli a Városi Önkormányzat 2015.
évi költségvetése „Társasházak külső felújítási alapja” előirányzat terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza
módosításának aláírására.

a

polgármestert

a

támogatási

megállapodás

Határidő: 2015. október 31. – támogatási megállapodás módosításának megkötésére
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

8. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE, LIGET ÚT 24. SZ. ALATTI TÁRSASHÁZ
RÉSZÉRE
NYÚJTOTT
VIS
MAIOR
TÁMOGATÁS
HATÁRIDEJÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

VISSZAFIZETÉSI

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke és Várszegi István a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
116/2015.(X.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye,
Liget út 24. sz. alatti Társasház részére nyújtott vis maior támogatás visszafizetési
határidejének meghosszabbítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testületet hozzájárul, hogy a Bátonyterenye, Liget út 24. sz. alatti Társasház
részére a 32/2013.(III.18.)Öh. sz. határozat alapján a gázrobbanás okozta károk
helyreállítási munkálataihoz nyújtott 2.000.000 Ft összegű vis maior támogatás visszafizetési
határideje 2016. szeptember 30-ra módosuljon, azzal a feltétellel 2015. december 31-ig
500.000 Ft-ot vissza kell fizetnie Társasháznak, a fennmaradó 1.500.000 Ft pedig 500.000 Ft
összegű részletekben negyedévente esedékes.
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A határidő meghosszabbítására vonatkozó megállapodásban ki kell kötni, hogy amennyiben a
részleteket határidőben nem teljesíti a Társasház a teljes támogatási összeg azonnal
egyösszegben esedékessé válik és annak behajtására az Önkormányzat megteszi a szükséges
jogi intézkedéseket.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás módosítására.
Határidő: 2015. november 15. – támogatási megállapodás módosítására
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

9. ELŐTERJESZTÉS A 107/2015.(X.20.)ÖH.SZ. HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRA

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Várszegi István túlzónak tartja az elírást, ami miatt módosítani kell a határozatot. Az ülés
előtt kiosztott anyagok egyenes következményét látja a dologban, ilyen anyagokból nem lehet
dolgozni. Akkor ott azt kellett elfogadni, ami a leírtakban szerepelt, nem volt lehetőség
alaposabb utánajárásra. Azóta viszont utánanézett a dolgoknak. Igenis van olyan hitel, amit fel
lehet venni az önkormányzatoknak (Regionális Fejlesztési Holding Zrt.), ezt az eco.hu
honlapon nyilatkozta azon cég ügyvezetője, akinek a számításait az előterjesztés
mellékleteként megkapták (Grap Zrt).
Magát az összeget soknak találja, hiszen pl. Komlón a felújítás bruttó értéke 93 millió forint
volt. Kérdése, hogy ki készített Bátonyterenyén a közvilágítás kapcsán előzetes felmérést,
hogy hol milyen lámpatestek vannak, milyen életkorúak, hol kell cserélni. Az ügyvezető azt is
nyilatkozta, hogy nem mindenhol éri meg lecserélni a régi lámpatesteket. Nyilatkozott a ledes
égőkről is, melyek rendes működése az előlap rendszeres cseréjével oldható meg, ami
karbantartásnak minősül. Jogilag ezek tulajdoni helyzete nem tisztázott, ez áll a cég
honlapján. A települési felmérést hiányolja, ezek birtokában lehetne viszonyítani.
Eltérő a pályázatok kiírása is, van olyan város ahol azt írják ki, hogy ők mennyit szeretnének
megtakarítani. Műszakilag a dolog körül lett-e járva, illetve mi okozta, hogy az összeg
duplájára növekedett?
Kerekes László osztályvezető azt válaszolja, hogy van nyilvántartás arról, hogy milyen
típusú és teljesítményű lámpatestek vannak a városban.
Nagy-Majdon József polgármester emlékei szerint az előző ülésen végig 320 millió körüli
összegről volt szó, éves lebontásban pedig 28 millióról. Ezt felszorozva 12 évre adja ki az
összeget. A kalkuláció arra vonatkozik, hogy jelen pillanatban az áramnak mennyi a piaci ára.
Komló pályázati forrásból fejlesztett, nem önerőből és csak részterületet fejlesztettek. Az
ajánlatot jónak tatja, az komplex: tartalmazza a hálózatbérlést, a villamos áram vásárlást, a
karbantartást és minden egyéb költséget. Ennek együttes összege megközelítőleg 320 millió
forint. Ilyen célú pályázat már nem lesz. A hitel tekintetében elmondja, hogy az említett cég
felszámolás alatt áll, ilyen kondíciójú hitel nem várható a piacon.
Czikora Györgyné megjegyzi, hogy a 27 milliós összeg 12 évre nem lehet 150-180 millió
forint. Ő ennek tudatában szavazott az előző ülésen.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen és 2 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
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117/2015.(X.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 107/2015.(X.20.)
Öh.sz. határozat módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a 107/2015.(X.20.) Öh.sz. határozat 1. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
1. A Képviselő-testület a 37/2015.(III.27.) Öh. sz. határozattal elfogadott 2015. évi
közbeszerzési terv „II. Szolgáltatás megrendelése” pontját az alábbi 5. ponttal egészíti
ki.
A
közbeszer- Irányadó
zés tárgya eljárásrend,
és mennyi- eljárás típus
sége

Időbeli ütemezés
A közbeaz eljárás
szerződés
szerzés
A
megindításának,
teljesítésének
becsült közbesz. le
illetve a
várható
értéke
bonyolíközbeszerzés
időpontja
vagy
(nettó)
tója
megvalósításának
a szerződés
Ft-ban
tervezett időpontja
időtartama

Megjegyzés,
egyéb
információ

II. Szolgáltatás igénybevétele
5.
Komplex
közvilágítási
szolgáltatás
villamosenergia
biztosításával és
üzemeltetéssel

Nyílt

319.200.
EFt

Külső
2015.IV. közbeszer2016. I-II. negyed
zési
éve
tanácsadó

2016. I-II.
negyed év

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
10. JAVASLAT A „BÁNYÁSZ FIÚ” SZOBOR ÁTHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ
KEZDEMÉNYEZÉS ELBÍRÁLÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Ravasz Kálmánt, a kezdeményezés benyújtóját,
aki részt vesz a testület ülésén.
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke és Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Molnár Ferenc hozzáteszi, hogy a bizottság véleménye egységes volt abban, hogy a szobor a
jelenlegi helyén nincs igazán jó helyen. Több ötlet is felmerült alkalmas helynek, igazából a
Bányász emlékmű környékét találták a legmegfelelőbbnek.
Sulyok Tibor szintén bizottsági véleményt tolmácsol, mely szerint a szobornak jobb helye
lenne egy, a bányászathoz közelebb álló parkban.
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Várszegi István véleménye szerint az ilyen dolgokat a bányászati berkeken belül kellene
megbeszélni (pl. Bányász Kerekasztal), a testület elé pedig már a konkrétumot kellett volna
letenni, hiszen egy szoboráthelyezésnek vannak költségvonzatai is. A nem működő Bányász
Kerekasztalt pedig újra kell éleszteni, az ilyen kérdések megvitatása, javaslatadás az ő
hatáskörükbe tartoznának. A testület pedig csak a javasolt helyszínek közül választana.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a Bányász Kerekasztal hol
kerekasztalként működött, hol lokálpatriótaként. Rendszeresen tárgyal a helyi bányász
szervezetekkel. Most azt a szándékot kell nézni, hogy a testület kívánja-e egyáltalán a szobrot
jelenlegi helyéről áthelyezni máshová. A bányász múltra, hagyományokra nagyon büszkének
kell lenni, de nem kell túllihegni, a település története sokkal régebbre nyúlik vissza. Meg kell
vizsgálni, hogy a szobor most méltó helyen van-e. Nem tudja, hogy mi a helyes döntés.
Pozitív példaként hozza fel a Kossuth szobor áthelyezését.
Ravasz Kálmán megköszöni az előterjesztést. Utal arra, hogy a szobor áthelyezése nem
mostani ügy, csak most jutottak oda, hogy megkérdezzék, hogy mi a törvényes út. Megjegyzi,
hogy a Bányász Kerekasztal alapítói közül ketten most is a teremben tartózkodnak. Sajnálattal
olvasta, hogy katasztrófavédelmi okai vannak, hogy a szobor nem kerülhet a főtérre.
Személyes kötődése van a szoborhoz. Azt szerették volna, ha a szobor olyan helyre kerül,
ahol sokan látják, ahol a gyerekek, a városon áthaladók, a városba érkezők is megismerhetik a
bányász hagyományokat a szobrot látva. Az általuk választott helyen a főtéren nem lenne
zavaró a szobor, arccal Kányás felé mutatva a reményt is kifejezhetné, hogy talán egyszer
újranyitják a bányákat.
Molnár Ferenc képviselő az ülésről távozott, a testület létszáma 9 főre csökkent.
Czikora Györgyné szintén nosztalgiával közelíti meg a szobor ügyét. A szobrot eredeti
helyén, Kányáson nem sokan látnák, de szerinte a mostani helyén jó helyen van. Nem tartja
jónak a Bányász emlékműhöz való áthelyezését sem. Nagyon sokan járnak ott, ahol most van
a szobor. Szép, értékes szobor, de nem a főtérre való. Inkább a Furulyás lány szobrát kellene
visszatenni a régi helyére. Kérdése, hogy a lektorátus nyilatkozott-e.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy a Fáy felújítása miatt az épületen lévő
dombormű baleset és életveszélyes, mert a fém tartószerkezet elkorrodálódott. A szigetelést
követően nem is kerülhet vissza az épületre. Úgy döntöttek, hogy a domborművet leveszik és
elraktározzák addig, amíg nem találnak neki megfelelő helyet. A Bányász fiú szobor számára
pedig javasolja, hogy további megfelelőbb helyet keressenek számára.
Várszegi István javasolja, hogy az érintettek egyeztessenek a helyi szobrok, domborművek
áthelyezéséről, amibe vonják be Ravasz Kálmánt is
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
118/2015.(X.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Ferenczy Béni
szobrász által készített „Bányász fiú” szobornak a Városház térre történő áthelyezésére
vonatkozó javaslatot és azt a tér jelenlegi funkciójára való tekintettel nem támogatja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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A
KELET-NÓGRÁD TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
TÁRSULÁS ÉS A BÁTONY TÜZÉP KFT RÉSZÉRE A BÁTONYTERENYEI 3803
HRSZ-Ú INGATLANT ÉRINTŐ SZOLGALMI JOG BIZTOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

11. JAVASLAT

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a szolgalmi jog a hulladékudvar és a
Tüzép területére vízbekötés miatt szükséges.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
119/2015.(X.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Kelet-Nógrád
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és a Bátony Tüzép Kft részére a bátonyterenyei 3803
hrsz-ú ingatlant érintő szolgalmi jog biztosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzati tulajdonú 3803 helyrajzi számú ingatlanra
vízvezetési telki szolgalmi jog bejegyzéséhez 42 m² területnagyság mértékig akként, hogy a
szolgalmi jog biztosítása
 a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (székhely: 3100 Salgótarján
Múzeum tér 1., KSH:15798860-3811-327-12, adószám:15798860-2-12) részére, mint
hulladékgyűjtési közfeladatot ellátó szervezet részére ingyenesen,


a BÁTONY TÜZÉP Tüzelő és Építőanyag Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 3070 Bátonyterenye Ózdi út 3/A, cégjegyzékszám:12-09-001925,
adószám:11203063-2-12) részére 21.000 Ft + 27 % Áfa, összesen 26.670 Ft ellenérték
megfizetése mellett történjen.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

12. JAVASLAT A FÁY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUMBAN FELTÁRT
BALESETVESZÉLYT
ELHÁRÍTÓ
MUNKÁLATOK
KÖLTSÉGÉNEK
BIZTOSÍTÁSÁRA
SZÓBELI ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy a Fáy energetikai fejlesztése során
felmerült egyrészt a dombormű levétele, másrészt az igazgató és a tagintézmény-vezető
jelezte, hogy emellett egyéb problémák is felmerültek, melyek nem mindegyike hozható
összefüggésbe a felújítással (aknafedelek, erkély, lépcső, tető). Megállapodás szerint az
ingatlant vagyonkezelésbe adták, így ezek a munkák rájuk tartoznának, viszont a szerződés
még nincs aláírva, ezért egy levéllel fordul az igazgatóhoz, hogy nyilatkozzon arról, hogy
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ezeket a munkákat el tudják-e végezni. Az árajánlat szerint ezen munkák összege kb. 6 millió
forint. Amennyiben a Szakképző Centrumnak nem áll rendelkezésére ez a forrás, akkor kér
egy felhatalmazást a testülettől arra, hogy az önkormányzat ezt az összeget biztosítsa.
(A levél a jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolva.)
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
120/2015.(X.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a „Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium energetikai korszerűsítése” pályázat
megvalósítása során feltárt, a pályázatban el nem számolható, balesetveszélyt elhárító
munkálatok költségének fedezetét – a Salgótarjáni Szakképzési Centrumnak a költségek
vállalásával kapcsolatos nemleges válasza esetén – a Városi Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének terhére 5.999.960 forint összegben biztosítsa.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

EGYEBEK
Czikora Györgyné jelzi, hogy továbbra is szeretne egy közös körzetbejárást a
polgármesterrel. Körzetében a sportcsarnokon kívül mást nem tud mondani, ami fejlődött a
játszótéri kerítés mellett.
Tájékoztat arról, hogy a Szent István emlékparkban Dancsó János asztalosmester
Mindenszentekkor és Halottak napján nyitva tartja a kapukat, hogy a meghalt szeretteikért
bárki letehet egy mécsest.
Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy a nemzetgazdasági miniszter október 23án kitüntette Dancsó János asztalosmestert Magyar Gazdaságért díjjal oktató tevékenységéért.
Gratulál Dancsó Jánosnak a testület nevében.
Várszegi István megjegyzi, hogy nem történt előrelépés abban, hogy az autóbusz
menetrendet a gyerekek iskolai kezdési – befejezési idejéhez igazítsák.
Dr. Lengyel Tamás jegyző szerint az iskolák vezetésének közvetlenül a Volán vezetősége
felé kell jelezni az igényüket.
Várszegi István javasolja, hogy készítsenek tervet a kátyúzással kapcsolatban, mert közeleg a
rossz idő és több helyen is vannak kikerülhetetlen kátyúk az utakon. Mérjék fel a
balesetveszélyes kátyúkat.
A fűzfák kivágása után ottmaradt a lombozat elszállítását kéri a hó leesése előtt.
Nagy-Majdon József polgármester a buszjáratok módosításához javasolja, hogy az érintettek
üljenek le megbeszélésre, tudomása szerint a Volán nem zárkózik el ettől, viszont a
gazdaságossági szempontokat az önkormányzat nem hagyhatja figyelmen kívül. A 20142020-as ciklusban belterületi utak rendezésére és aszfaltozására nincsenek pályázati források.
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Becslések szerint ilyen útfelület Bátonyterenyén min. 60 km, vannak nagyon rossz állapotú
utak (pl. Május 1. út). Annyira rosszak az útfelületek, hogy sok helyen már teljesen új
aszfaltfelületet kellene húzni. Jelezte ennek szükségességét több irányba is, ha nincs uniós
forrás, akkor legalább hazai forrást kellene rá találni.
A fűzfára igyekeznek mielőbb megoldást találni.
Király Attila elmondja, hogy kaptak kritikát a kisterenyei temető állapotával kapcsolatban,
ma viszont már ketten is felhívták, hogy ilyen rendben még soha nem látták a kisterenyei
temetőt. Meg lett oldva a szemétszállítás, a lépcső és a korlát pedig megújult. Reméli
mindenki elégedett lesz a temetővel.
Nagy-Majdon József polgármester biztos abban, hogy mivel több képviselő is szívén viseli a
temetők sorsát, így minden temető megfelelő állapotban várja a látogatókat november 1-jén.
Czikora Györgyné elmondja, hogy a falusi temető ófalusi részén nagy szemétkupacok,
túrások vannak, kéri, hogy ezt is tegyék rendbe.
Sulyok Tibor megjegyzi, hogy ezen a területen jelentős vadkárok vannak, ebbe lépni kell a
vadászatra jogosult egyesületekkel. Nem egyszerű, mivel lakott területről van szó.
Molnár Ferenc képviselő az ülésterembe visszaérkezett, a testület létszáma 10 fő.
Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége Nógrád Megyei Szervezet elnöksége –Demján Sándor és a VOSZ által alapított
Príma Primissima Díjhoz hasonlóan – hagyományteremtő módon a művészet, oktatás és a
sport kategória kimagasló képviselői számára díjat hozott létre. A jelölések leadásának
határideje: 2015. november 2.
Az ehhez kapcsolódó személyi javaslatok leadására és megvitatására zárt ülést rendel el. A
nyilvános ülést 12 óra 43 perckor berekeszti.
A testület ülése a továbbiakban zárt ülés keretei között folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv
készül.
k.m.f.

Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző

