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Bátonyterenye Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
23/2015.(XII.16.) Önk. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 16-án
megtartott üléséről.
Jelen vannak: 12 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Rákos Szabolcs alpolgármester
Kiss László aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Győriné Új Mária könyvvizsgáló
Biri Gyula RNÖ elnök
Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
Meghívottak, érdeklődők
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából mindenki jelen van, a
Képviselő-testület határozatképes, az ülést 10 óra 18 perckor megnyitja. Megjegyzi, hogy dr.
Lengyel Tamás jegyzőt távollétében Kiss László aljegyző helyettesíti.
Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület
azzal a módosítással, hogy a meghívóban
 3. napirendi pontként feltüntetett Bátonyterenye Város Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzatának elfogadásáról szóló javaslat
 valamint a 4. napirendi pontként feltüntetett a Hátrányból Előnyt Térségfejlesztési
Nonprofit Kft. átalakításáról szóló javaslat kerüljön levételre a mai ülés napirendjéről,
mert mindkét anyag még további egyeztetéseket igényel.
Ennek megfelelően a további napirendi pontok száma kettővel csökken.
 10. napirendi pontként kerüljön napirendre vételre az ülés előtt kiosztott, a RÉGIÓ
FINANSZ Pénzügyi Zrt-ben lévő önkormányzati részesedés értékesítésének
módosításáról szóló javaslat, illetve
 11. pontként pedig Bátonyterenye Helyi Esélyegyenlőségi Programja
felülvizsgálatáról szóló javaslat.
.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 12 igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadta:
1. Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
és a közterületek tisztántartásáról szóló 20/2013.(XII. 19.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
2. Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Előterjesztő: Dr. Lengyel Tamás jegyző
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3. Javaslat a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási
Megállapodása 5. számú módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
4. Javaslat kombinált, feláras helyi járati buszbérlet bevezetésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
5. Javaslat a Bátonyterenye Vagyonkezelő és Foglalkoztatási
tulajdonában lévő tárgyi eszközök eladásának jóváhagyására
Előterjesztő: Gubán Zoltán ügyvezető

Nonprofit

Kft.

6. Javaslat a Bátonyterenye, Váci Mihály út 5/a. sz. alatti 2437 hrsz-u ingatlan (óvoda)
tetőszigetelése céljára történő pénzeszköz átadására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
7. Javaslat testvérvárosi/testvértelepülési együttműködés kialakítására
(Törökország) várossal, valamint Tiszakeresztúr (Ukrajna) községgel
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

Giresun

8. Javaslat a Képviselő-testület 2016. I. félévi üléstervére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
9. Javaslat a Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár igazgatói állására
beérkezett pályázat elbírálására

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
10. Javaslat a RÉGIÓ FINANSZ Pénzügyi Zrt-ben lévő önkormányzati részesedés

értékesítésének módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
11. Javaslat Bátonyterenye Helyi Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatára

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Egyebek
INTERPELLÁCIÓ
Nagy-Majdon József polgármester a napirendek tárgyalása előtt tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy Várszegi István képviselő november 29-i dátummal benyújtott 2
interpellációjára adott válaszai az SZMSZ rendelkezéseit betartva a testületi ülést megelőzően
kiosztásra kerültek és azokat ismerteti a testülettel, elsőként a behajthatatlan
követelésállományról szóló interpellációra adott választ.
(Az interpellációra adott válasz a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Várszegi István jelzi, hogy mivel lényegi választ nem kapott a kérdésére, ezért december 30
után fel fogja keresni a városgazdálkodási osztályvezetőt, aki remélhetőleg már választ tud
adni a kérdésére. A polgármester válaszát nem tudja elfogadni.

4
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
133/2015.(XII.16.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a behajthatatlan követelésállomány
ügyében Várszegi István települési képviselő által benyújtott interpellációra adott
polgármesteri választ elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Gembiczki Ferenc képviselő az ülésteremből kiment, a testület létszáma 11 fő.
Nagy-Majdon József polgármester másodikként ismerteti a város úthálózatával kapcsolatos
interpellációra adott választ.
(Az interpellációra adott válasz a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Várszegi István jelzi, hogy a választ a hatos pontra való tekintettel nem tudja elfogadni. A tél
beállta előtt kérték, hogy mérjék fel a város balesetveszélyes útjait.
A Képviselő-testület 7 igen, 2 nem és 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
134/2015.(XII.16.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város úthálózatának állapota,
kátyúzás ügyében Várszegi István települési képviselő által benyújtott interpellációra adott
polgármesteri választ elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

POLGÁRMESTERI, ALPOLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
Szintén a napirendi pontok tárgyalását megelőzően Nagy-Majdon József polgármester
felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy az ülés előtt kiosztásra kerültek a 2015. november
30. és december 16. 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.
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. JAVASLAT

A
TELEPÜLÉSI
HULLADÉKKAL
KAPCSOLATOS
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A KÖZTERÜLETEK
TISZTÁNTARTÁSÁRÓL
SZÓLÓ
20/2013.(XII. 19.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke és az Ügyrendi Bizottság
jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a rendelet-tervezetben foglaltak
elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2015. (XII.17.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a
közterületek tisztán tartásáról szóló 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2. JAVASLAT A 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Gembiczki Ferenc képviselő az ülésterembe visszatért, a testület létszáma 12 fő.
Várszegi István a 90 revizori napot kevésnek találja egy évben. Kérdése, hogy ki dönti el az
ellenőrzési területeket. Furcsállja, hogy az ellenőrzés csak 2016. májusában kezdődik. Más
városokhoz képest ez az ellenőrzési terv szegényes.
Győriné Új Mária elmondja, hogy a költségvetés áttekintését és a költségvetési beszámoló
ellenőrzését nem szokták betenni az ellenőrzési tervbe, ezek tanácsadásként futnak az
ellenőrzési programokban. Az ellenőrzési terv az egyéb ellenőrzéseket tartalmazza májustól,
amikor befejeződik az előző költségvetési év ellenőrzése.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
135/2015.(XII.16.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzési tervet a
melléklet szerint elfogadja.
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A Képviselő-testület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, a jegyzőt, hogy az ellenőrzések
végrehajtását a módszertani útmutatókban, jogszabályokban, illetve a Belső Ellenőrzési
Kézikönyvben foglaltak betartásával biztosítsa.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző

3. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK
TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 5. SZÁMÚ
MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Várszegi István kérdése, hogy mit jelent Bátonyterenye számára a járás lassú kiüresedése. A
csökkentett feladatellátás hogyan érinti az intézményt, a létszámot, a pénzügyeket? Mi miatt
történik a kiüresedés? Valamit tenni kellene ellene.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a települések úgy vélik, hogy a
megváltozott finanszírozási helyzetben olcsóbban tudják a szolgáltatásokat biztosítani saját
maguk, emellett helyi munkaerőnek tudnak lehetőséget adni. A kistérségi normatíva
megszűnt. A kistérségi társulás meg fog maradni mindaddig, amíg a vállalt pályázatok miatt
az szükséges, csak a szolgáltatásokat szervezik ki a településekre. A rendszert nem az
önkormányzatok üresítik ki, hanem az állam. Ez a folyamat már megkezdődött az iskolák,
óvodák kiszervezésével. Ő maga is megkérdőjelezi, hogy szükséges-e ilyen nagy rendszer
működtetése. Jellemzően a kistelepülések finanszírozási gondjait Bátonyterenye és
Mátranovák oldják meg. Az önkormányzati hozzájárulások kapcsán a 2015-ös évre
felülvizsgálatot rendelt el, mert úgy tűnik, hogy a Társulás túl lett finanszírozva.
Bátonyterenye tekintetében nem hiszi, hogy szükség lesz létszámcsökkentésre, legrosszabb
esetben 1-2 főt érinthet, de inkább létszámot kellene növelni a szociális ágazatban, főleg a
családgondozás területén.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
136/2015.(XII.16.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Társulási Megállapodása III/C. Gyermekjóléti feladatok fejezetének 2016. január 1-ével
történő módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
„III/C
Gyermekjóléti feladatok
1. A Társulás a gyermekjóléti feladatok ellátása keretében a gyermekjóléti
szolgáltatási feladat ellátásáról intézmény fenntartásával gondoskodik.
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2. A Társulás által fenntartott intézményen belül, külön szakmai egységként működik a
család és gyermekjóléti szolgálat.
3. A család és gyermekjóléti szolgálat feladatok a Társulás által történő ellátását
vállaló települési önkormányzatok listáját a 4. számú melléklet tartalmazza.
4. A Társulás által fenntartott intézményen belül, külön szakmai egységként működik a
család és gyermekjóléti központ, melynek ellátási területe Bátonyterenye Járás
településeire terjed ki.”
2. A Képviselő-testület a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Társulási Megállapodása 1.-2.-3.-4. mellékletének 2016. január 1-ével történő módosítását a
jelen határozat 1.-2.-3.4. melléklete szerint jóváhagyja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 1)-2) pontok
szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

KOMBINÁLT,
FELÁRAS
HELYI
JÁRATI
BEVEZETÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

4. JAVASLAT

BUSZBÉRLET

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.
Várszegi István utánanézett, hogy máshol is van ilyen kombinált bérlet. A bátonyterenyei
helyijárat rendszere igen szegényes, nem tartja jónak, hogy az itt élőkkel azt is
megfizettessék, hogy egy másik buszra fel tud szállni és az elviszi, hiszen sokszor ezek a
járatok fel sem veszik az utasokat. Nem érti, hogy ha a Volán egy kézben van, akkor miért a
testületnek kell rendezni azt, hogy ki melyik buszra szállhat és mennyiért. A lakosok mellé
kell állni, mit szeretnek a lakosok, így azt nehezen tudja elfogadni, hogy azért kell ezt a
bérletfajtát bevezetni, mert a minisztérium is ezt szeretné. Az önkormányzat saját maga
döntsön.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy amikor Vanya Gábor polgármestersége
idején az önkormányzat szerződést kötött a Volánnal és új buszt vettek, akkor azt az
önkormányzat finanszírozta. Az előterjesztés nem arról szól, hogy emeljék-e a bérlet árát,
hanem arról, hogy kívánják-e a helyi járatot vagy sem. A Volán akár meg is szüntetheti a
helyi járatot, hiszen helyközivel is meg tudja oldani az utasok szállítását Kisterenye és
Nagybátony között, Szorospatakkal és Szupatakkal pedig nem foglalkozik. A helyi járatok
viszont biztosítják, hogy működjenek az iskolás járatok, illetve Szorospatakot és Szupatakot
bekapcsolják a város életébe. Jelenleg van egyvonalas és többvonalas bérlet, viszont az
ezekkel rendelkező embereket pl. a Hatvani Volán járata nem vette fel. A Volán társaságok
központosítása megtörtént, így ezekre a járatokra is fel lehet szállni egy havi szinten 200
forinttal drágább bérlettel. Ez csak azokat érintheti, akik a helyi járattal nem tudják megoldani
a közlekedésüket, ahhoz helyközi járatot is igénybe kívánnak venni. A helyijárat külön
megállapodás alapján működik. A helyi lakosok érdekeit egy képviselő akkor képviseli jól, ha
kiáll amellett, hogy legyen helyijárat, ami akár bővíthető is. Ha a kombinált bérletet
elutasítják, akkor lehetséges, hogy az önkormányzati kompenzáció lesz magasabb, ami
valamilyen formában az emberekre lesz terhelve.
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Molnár Ferenc hozzáteszi, hogy a díjkülönbözettel is kevesebb lesz a bérletek ára, mintha
egy helyközi, vagy diákbérletet venne meg. A közlekedés is rugalmasabbá válik a kombinált
bérlet bevezetésével, és ezen lehetőség megteremtése szolgálja igazán a lakosság érdekeit.
Javasolja az előterjesztés elfogadását. Az árkülönbség a bérletfajták között napi 5 forintos
többletköltséget jelent az utazóknak. Nem fogadja el, hogy a helyi járati közlekedés
szegényes, mert a két járat kb. 12 alkalommal megy át Kisterenyére.
Jelzi, hogy az érintett települések polgármesterei kezdeményezhetik, hogy indítsák újra a
Dorogháza – Budapest járatot, erre van is remény. Nagybátonynál vannak még problémák,
hogy kevés a budapesti járat, ez ezt is orvosolná.
Czikora Györgyné képviselőnek jelzi, hogy az első szorospataki járatokkal bárki be tud érni
időben a városba, egészségházba ügyet intézni. Minden utcába viszont nem tudnak bemenni,
ennyire ne szolgáltassák ki magukat az emberek.
Nagy-Majdon József polgármester szerint sok problémát megoldhat a 23-as főút fejlesztése,
a két településrész közötti összekötőút, az ipari parknál kezdeményezendő buszmegálló
kialakítása.
Várszegi István elfogadja a kombinált bérlet mellett felsorolt érveket. Kéri, hogy kerüljön
bele a megállapodásba, hogy az ezzel a bérlettel igénybe vehető járatok Bátonyterenye
közigazgatási területén minden buszmegállóban megállnak. Ezt más városok is kikötik.
Molnár Ferenc elmondja, hogy a nagyobb távolságról érkező távolsági járatoknak nincs
minden buszmegállóban megállójuk.
Gembiczki Ferenc képviselő az ülésteremből kiment, a testület létszáma 11 fő.
Nagy-Majdon József polgármester támogatja Várszegi István javaslatát, ezt igyekeznek
beépíteni a tárgyalásokba.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
137/2015.(XII.16.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a kombinált, feláras
helyi járatú buszbérlet bevezetésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul a kombinált, feláras helyi járatú buszbérlet bevezetéséhez,
amellyel a helyi járatú autóbuszokon kívül a Bátonyterenyén áthaladó, a KMKK Zrt által
működtetett, a helyi járattal azonos útvonalon haladó helyközi járatok is igénybe vehetők,
azzal a kikötéssel, hogy a normál, csak a helyi járaton érvényes, változatlan díjszabású
bérletek továbbra is megvásárolhatók.
A bevezetésre kerülő kombinált bérletek felárai:
- diák, nyugdíjas bérlet
- egyvonalas bérlet
- összvonalas bérlet

106 Ft+ ÁFA
236 Ft+ ÁFA
311 Ft+ ÁFA
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevezetéshez szükséges szerződést
aláírja.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

5. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE VAGYONKEZELŐ ÉS FOGLALKOZTATÁSI
NONPROFIT KFT. TULAJDONÁBAN LÉVŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK ELADÁSÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: GUBÁN ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ

Gembiczki Ferenc képviselő az ülésterembe visszatért, a testület létszáma 12 fő.
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy dr. Lengyel Tamás jegyző megérkezett a
testület ülésére. A testület nevében köszönti Gubán Zoltán ügyvezetőt, aki előterjesztőként
részt vesz a napirendi pont tárgyalásán.
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.
Czikora Györgyné jelzi, hogy a gépeket nem tudta az előterjesztésben leírtak alapján
beazonosítani, viszont tudomása van róla, hogy a közmunka programhoz számos alkalommal
kértek kölcsön gépeket a cégtől. Kérdése, hogy ilyen gépek is eladásra kerülnek-e.
Várszegi István hiányolja a tételes listát az eladásra kerülő eszközökről, ezt a bizottsági
ülésen is kifogásolták. Megdöbbentette, hogy nagy a különbség a bruttó és nettó érték között.
Mi okozza a hiányt a cégnél?
Gubán Zoltán egyetért azzal, hogy a testület elé valóban csak egy kivonat került, viszont a
Gazdasági Bizottság ülésén részt vett, ahol rendelkezésre állt a tételes lista. Az eszközök
nagyon régen (a 80-as, 90-es években) kerültek beszerzésre, ez okozza a bruttó – nettó összeg
közötti nagy különbséget. A tételes lista a cégnél bárki által megtekinthető. Az eszközöket a
Heves Megyei Vízmű újította fel és tartotta karban, az önkormányzat és a közmunka program
részére szükség esetén 24/48 órán belül rendelkezésre álltak szakképzett kezelőkkel. Ez
utóbbi rendelkezésre állásban a későbbiekben sem lesz változás. Erre az évre egy 22 milliós
veszteség lett tervezve a Vagyonkezelőnél. Az üzemi eredmény most 14 millió forinton állt,
az egyszer egy havi vesztesége a társaságnak valamivel több, mint 23 millió forint. A 9 millió
560 ezer forintos saját tőke üzletrész nem került megvásárlásra, ami papíron okozott
veszteséget. Volt korábban egy pótbefizetés, feltőkésítés, ami az eredményt nem érintette.
A Heves Megyei Vízmű elfogadta az árakat és rendelkezik is a megfelelő összeggel ahhoz,
hogy az eszközöket meg tudja vásárolni a testületi döntést követően.
Cseresznyés István kérdése, hogy milyen kilátások vannak a jövőre nézve a
Vagyonkezelőnél, hiszem most a Vízmű szinte minden eszközének értékesítésével
befoltozzák a mostani lyukakat.
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Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy lesz egy módosító javaslata arra vonatkozólag,
hogy az ügyvezető ezt a pénzt tartalékként tegye le egy külön számlára vagy kösse le és csak
a legutolsó pillanatban nyúljon hozzá.
A Vagyonkezelő tulajdonába szeretnének több ingatlant is vásárolni, köztük a Volán telepet,
gondolkodnak a tésztagyáron is, hogy ne kelljen bérleti díjat fizetni. Nem szeretné a
felhalmozási tételeket, eszközök értékesítéséből származó bevételeket működési kiadásként
felhasználni. Az ügyvezető stabil hátteret kért a cég mögé, a likviditása folyamatos legyen,
így viszont szükség esetén lesz egy olyan pénzeszköz, amihez nyúlni lehet.
Utal arra, hogy anno Gubán Zoltán győzte meg arról, hogy a helyi Vízművet ne értékesítsék
az ÉRV Zrt. részére és csikart ki egy olyan megállapodást, ami nem biztos, hogy jó üzlet volt
a Heves Megyei Vízművek részére, mely szerint az eszközöket bérlik, de a javítás viszont az
ő feladatuk, költségük. Az időközben bevezetett adó az állami céget is veszteségessé teszi,
viszont a Heves Megyei Vízmű minimális haszonnal dolgozik. Nem hiszi, hogy lesz még egy
lehetőség arra, hogy a cég az eszközöket megvásárolja. A fenntartásuk többe kerülne, mint
amennyit most kapnak érte, az önkormányzat továbbra is visszabérelheti az eszközöket.
Gubán Zoltán hozzáteszi, hogy reményei szerint a Man típusú teherautót pár napon belül
vissza tudják állítani a rendszerbe.
Macska Tamás szerint két oldala van a történetnek. Nagyon jó, hogy egy 9,5 milliós nettó
értéket el tudnak adni 28 millióért. Viszont a másik oldalról a cég havonta kapott 950 ezer
forintot, ami egy évben közel 12 millió árbevételt jelentett, vagyis a Heves Megyei Vízmű
most 3 évet kifizet az eszközökért. Miből fogják pótolni az árbevétel kiesést a jövő évben?
Gubán Zoltán elmondja, hogy a Heves Megyei Vízmű vezetése ez év szeptemberében
közölte, hogy 2016. január elsejétől ilyen feltételekkel nem kívánja bérelni az eszközöket. Így
egyébként sem lenne már a fenti árbevétel. Megerősíti, hogy szinte minden vízmű veszteséges
a Heves megyei kivételével. Vétek lenne nem élni a lehetőséggel. A Vagyonkezelőnél
feladatfinanszírozást vagy tőkepótlást javasol az önkormányzat részéről a további veszteségek
elkerülésére.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen és 3 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
138/2015.(XII.16.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Vagyonkezelő és Foglalkoztatási NKft. tulajdonában lévő tárgyi eszközök Heves Megyei
Vízmű Zrt. részére történő értékesítésének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület, mint a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási NKft.
kizárólagos tulajdonosa, a Társaság Alapító Okiratának 13.2 pontjában foglalt rendelkezés
alapján (mely szerint az Alapítótól különböző féllel a nettó 20 millió Ft feletti összegű
szerződés megkötéséhez előzetes egyetértése szükséges ) hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a
határozat mellékletét képező kimutatásban foglalt tárgyi eszközöket a Heves Megyei Vízmű
Zrt. részére értékesítse, nettó 36.563.700 Ft + ÁFA, összesen 46.435.899 Ft eladási áron.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Gubán Zoltán ügyvezető
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6. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE, VÁCI MIHÁLY ÚT 5/A. SZ. ALATTI 2437 HRSZU INGATLAN (ÓVODA) TETŐSZIGETELÉSE CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ PÉNZESZKÖZ
ÁTADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a szigetelési munkákkor nyilvánvalóvá
vált, hogy az óvoda tetejét meg kell csinálni. Az munkák megrendelője a Váci Egyházmegye
lesz, viszont azt az önkormányzat fogja finanszírozni.
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 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
139/2015.(XII.16.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye, Váci
Mihály út 5/a. sz. alatti 2437 hrsz-ú ingatlan (óvoda) tetőszigetelése céljára történő
pénzeszköz átadásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület egyetért az önkormányzat tulajdonában lévő, Bátonyterenye, Váci
Mihály út 5/a. sz. alatti 2437 hrsz-ú ingatlan (óvoda) halaszthatatlanná vált tetőszigetelési
munkálatainak elvégzésével oly módon, hogy a lebonyolítást – pénzeszköz átadása mellett –
az ingatlant használó II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola intézmény
végezze el.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt tetőszigetelési munkák költségének fedezetére
5.000.000 Ft felhalmozási célú pénzeszközt biztosít az Intézmény részére, amelynek átutalási
határideje: 2016. március 31.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadás-átvételi
megállapodás megkötésére.
4. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pénzeszközátadást a Városi
Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe építse be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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TESTVÉRVÁROSI/TESTVÉRTELEPÜLÉSI
EGYÜTTMŰKÖDÉS
KIALAKÍTÁSÁRA
GIRESUN (TÖRÖKORSZÁG) VÁROSSAL, VALAMINT
TISZAKERESZTÚR (UKRAJNA) KÖZSÉGGEL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

7. JAVASLAT

Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy egy pályázat révén igen jó kapcsolat
alakult ki Bátonyterenye és a törökországi Giresun városok között, amit most szeretnének
testvérvárosi rangra emelni. Ugyanakkor a városvezetés törekszik arra, hogy az elcsatolt
magyarlakta részeken is létrehozzon testvértelepülési együttműködéseket, melyben igen jól
halad a város. Működő együttműködés van ugyanakkor a V4 országokkal is.
Várszegi István örül a kapcsolatok bővülésének, de jó lenne, ha a társasági kapcsolatok
mellett valami ipari, gazdasági haszna is lenne a városnak ezekből az együttműködésekből,
inkább ilyen céllal keressenek partnereket.
Nagy-Majdon József polgármester véleménye szerint mindez fordítva működik. Személyes
és egyéb kapcsolatok révén jönnek létre a testvérvárosi kapcsolatok. Hiába keresnének fel
ipari városokat, attól még nem jönnének nagy cégek Bátonyterenyére. Igaz az Alukov cég
révén lett volna lehetőség másik cseh testvértelepüléssel felvenni a kapcsolatot, de több cseh
testvérvárost már nem szerettek volna. Viszont a Viessmann vagy a Besser révén lehetne
kialakítani együttműködést német vagy olasz várossal, de szintén a személyes kötődés,
kapcsolatok alapján. Abban nem hisz, hogy az ipari adottságok miatt kössenek kapcsolatot
egy várossal annak reményében, hogy az majd ipart hoz Bátonyterenyére. A már meglévő
kapcsolatokból adódhat, hogy gazdasági együttműködés is létrejön, illetve az egyes országok,
városok sokat tanulhatnak, jó gyakorlatokat átvehetnek egymástól. Pl. Ipolyhídvégen, egy kis
településen is volt mit tanulnia a szüreti rendezvényen.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
140/2015.(XII.16.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bátonyterenye Város
Önkormányzata Giresun (Törökország) önkormányzatával való testvérvárosi együttműködés
kialakításáról szóló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület hozzájárul Giresun város önkormányzatával testvérvárosi
együttműködés kialakításához.
2. A Képviselő-testület a két önkormányzat között kialakítandó együttműködés részleteit
tartalmazó együttműködési megállapodás tervezetét a melléklet szerint jóváhagyja és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert további tárgyalások, egyeztetések
lefolytatásával a testvérvárosi kapcsolat elmélyítése érdekében.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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A Képviselő-testület Tiszakeresztúrral kapcsolatban 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
141/2015.(XII.16.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bátonyterenye Város
Önkormányzata Tiszakeresztúr (Ukrajna) önkormányzatával való testvértelepülési
együttműködés kialakításáról szóló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület hozzájárul Tiszakeresztúr
testvértelepülési együttműködés kialakításához.

község

önkormányzatával

2. A Képviselő-testület a két önkormányzat között kialakítandó együttműködés részleteit
tartalmazó együttműködési megállapodás tervezetét a melléklet szerint jóváhagyja és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert további tárgyalások, egyeztetések
lefolytatásával a testvértelepülési kapcsolat elmélyítése érdekében.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

8. JAVASLAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Cseresznyés István kérése, hogy a rövidebb testületi üléseket tegyék délutánra.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
142/2015.(XII.16.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület
2016. I. félévi üléstervét és azt a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

9. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS
KÖNYVTÁR IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA
BEÉRKEZETT PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Szabó Zsuzsanna mb.
intézményvezetőt, pályázót, aki részt vesz a napirendi pont tárgyalásán.
Jelzi, hogy az állásra egy érvényes pályázat van. Hangsúlyozza, hogy meg van elégedve a
művelődési házban történtekkel, a közművelődés az elmúlt időszakban felpezsdült.
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A szándék az intézmény átalakításával kapcsoltban továbbra is fennáll, egy nonprofit kftlétrehozását tervezik, ebbe szeretnék betenni az uszodát a sportcsarnokot, a műfüves pályákat
és a közművelődést. Ezért most – az átalakításig - nem támogatja az igazgató 5 évre történő
kinevezését, viszont számít Szabó Zsuzsanna munkájára a továbbiakban is megbízott
igazgatóként.
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és véleményük megegyezett a polgármesterével, a határozati javaslatban
foglaltak elfogadását, az igazgató kinevezését nem javasolják a testületnek.
Várszegi István szerint ez a tévedések vígjátéka, egy évig volt repertoáron és az
alpolgármester rendezte. Kérdése, hogy a másik jelöltet miért nem ismerhették meg? Eddig
minden igazgatónak bizalmat szavaztak, de van egy szakma, amit figyelembe kellene venni.
Az csinálja, aki ért hozzá, illetve tapasztalata van.
Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy a felkért szakértő a másik pályázó anyagát
alkalmatlannak találta arra, hogy azt a testület elé terjesszék.
Nagy-Majdon József polgármester nem értette, hogy Várszegi István mit akart a
hozzászólásával elmondani. Visszautal arra, hogy Szabó Zsuzsának bizalmat szavaz ugyan, de
az átalakítási szándék miatt inkább egy megbízott igazgatót szeretne az intézmény élén látni.
Az átalakítás lassabban halad mint szerette volna, hiszen egy év alatt nem kapott megfelelő
átalakítási javaslatot a hivataltól. A cél, hogy a rendszer rentábilisabban működjön és ezt
minél előbb szeretné megvalósítani. Előbb viszont rendezni kell az uszoda hitelállományát,
hogy azt egy kht-be be tudja vinni, a sportcsarnoknál rendezni kell a vitás kérdéseket a
Nemzetgazdasági Minisztériummal. Vagyis az átalakítás nem csak a hivatalon múlik,
rendezni kell bizonyos jogi anomáliákat.
Várszegi István megjegyzi, hogy szerinte a polgármester pontosan értette, amit elmondott.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 3 igen, 8 nem és 1 tartózkodás szavazattal a
határozati javaslatban foglaltakat nem fogadta el.

10. JAVASLAT A RÉGIÓ FINANSZ PÉNZÜGYI ZRT-BEN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATI
RÉSZESEDÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a részesedés eladásáról már ugyan
döntött a testület, viszont az a cégcsoport nem veheti meg a részesedést, emiatt került ismét a
testület elé a RÉGIÓ FINANSZ ügye. Másik cégnek kerül eladásra, más változás nincs.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
143/2015.(XII.16.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a RÉGIÓ FINANSZ
Pénzügyi Zrt-ben lévő önkormányzati részesedés értékesítésének módosítására vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
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1. A Képviselő-testület visszavonja a 125/2015. (XI.30.) Öh. számú határozatát.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a RÉGIÓ FINANSZ Pénzügyi Zrt-ben (3100
Salgótarján, Alkotmány út 18., cg-j: 12-10-001594) lévő, Bátonyterenye Város
Önkormányzatának tulajdonát képező 50 db 10.000 Ft névértékű részvényt 1.000.000 Ft
vételáron értékesíti a vételi ajánlatot tevő Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. (1027
Budapest, Kapás utca 6-12., cg-j: 01-10-044694) részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
jognyilatkozatok megtételére, a vonatkozó szerződés aláírására.

értékesítéssel

kapcsolatos

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

11. JAVASLAT BÁTONYTERENYE HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA
FELÜLVIZSGÁLATÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
144/2015.(XII.16.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi
Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP) felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az Ebktv 31.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a HEP
kétévente előírt áttekintésének eleget tett, és a felülvizsgálatot 2016. január 31-ig elvégezi.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző

EGYEBEK
Nagy-Majdon József polgármester az alábbiakról ad tájékoztatást:


A Képviselő-testület a 2015. október 20-ai ülésén elfogadott 107/2015.(X.20.) Öh. sz.
határozatával jóváhagyta a komplex közvilágítási szolgáltatás villamosenergia
biztosításával és üzemeltetéssel szolgáltatási szerződés keretében a szolgáltató
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívást. A felhívás közzé
lett téve.
Az ügyben eljáró közbeszerzési szakértő jelezte, hogy az egyeztető tárgyalások
tapasztalatai alapján az ajánlattételi felhívás és annak mellékletét képező
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dokumentáció néhány ponton pontosításra, kiegészítésre szorul. A módosítások
hirdetményben történő közzétételét december 11-ig fel kellett adni, így a szűkös
határidő miatt a Képviselő-testület összehívására nem volt lehetőség.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2010. évi CLXXXIX.(189.) törvény
68. § (3) bekezdése szerint a polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása
mellett dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan a képviselőtestület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben. E jogkörben eljárva döntött a
módosítások elfogadásáról. Ismerteti a módosítások lényegét:
1. A felhívás 3.3. pontja az alábbi mondattal egészült ki:
„Megrendelő a lámpatestek tulajdonjogát a megtérülési idő utolsó napján
megszerzi.”
2. A felhívás 6.1. pontja (Szerződés időtartama) az alábbiak szerint módosult:
„Szerződő felek kijelentik, hogy jelen Szerződés annak aláírása napjától számított
határozott időtartamra, 180 hónapra (15 év) jön létre. Szerződő felek
megállapodnak, a Vállalkozó közbeszerzési ajánlata szerinti megtérülési idő (4.
értékelési szempont) és a szerződés teljes időtartama közötti időszakban az
ellenszolgáltatás összegéből még fennmaradó rész egyenlő részletekben kerül
kifizetésre. Szerződő felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a megtérülési idő
és a szerződés teljes időtartama azonos, úgy jelen szerződés a megtérülési idő
utolsó napján megszűnik.”
3. A felhívás 6.4. pontja (Határidő előtti megszűnés) az alábbi mondattal egészült ki:
„A megváltási részarány a komplex közvilágítási szolgáltatás díjának 50%-a.”
 Bár megszokott dolog, hogy az év utolsó testületi ülésen döntés születik
a gyermekétkeztetés igénybevétele esetén fizetendő intézményi térítési díjak
változása ügyében. Tekintettel azonban arra, hogy a feladatellátással az ez évben
megbízott TS Gastro Central Kft. a 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelettel
megállapított díj módosítását nem kezdeményezte, így 2016. január 1-től a térítési
díjak nem változnak.
Cseresznyés István kérdése, hogy az uszodában a BVSE tagoknak és a szüleiknek miért kell
megvenni az úszójegyet. Fizetik a tagdíjat és mellé még az úszódíjat is. Ezt nem tartja
szerencsésnek. A Pacsirta út 26-ban nemrég kigyulladt tető ügyében érdeklődik, hogy történte hivatalos lépés annak érdekében, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő.
Nagy-Majdon József polgármester szerint a járható út az lenne, hogy a BVSE vezetősége
megkeresi az önkormányzatot a sporttámogatások kapcsán. Az uszoda fenntartásának vannak
költségei. Ugyanakkor a BVSE-nek is van arra lehetősége, hogy szponzorokat keressen. Úgy
véli, hogy a helyi sportegyesületek el vannak kényelmesedve, tartják a markukat, hogy majd
az önkormányzat megoldja a problémákat. Kell a városban egy olyan ember, aki a
sportegyesületeket összefogja, tud segíteni a TAO pénzek lehívásában. Sok hagyományos
sportegyesület megszűnt a városban, egyre kevesebb a gyerekek lehetősége. Nincs elég
kellőképpen képzett testnevelő tanár a városban, akiket munkaidő után is be lehetne vonni a
városi sportéletbe. A BVSE-nél több szakosztály van, az önkormányzati támogatás sem az
úszókra ment el, hanem díjakra. Felelős vezetők kellenének mindenhová, akik tényleg tenni
akarnak azért a területért, ahol dolgoznak. Nehéz utánpótlás szakosztályokat találni nem csak
Bátonyterenyén, hanem a megyében is. Javasolja, hogy az egyesület jelentkezzen az
önkormányzatnál, ahol segítenek ennek a pluszköltségnek a megfinanszírozásában.
A tűzeset kapcsán elmondja, hogy egy másik tűznél sikerült elérni, hogy az ott élőt beutalják a
pszichiátriára, a Pacsirta úti esetnél viszont ez meghiúsult.
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Dr. Lengyel Tamás jegyző hozzáteszi, hogy a katasztrófavédelem minden kéményt
alkalmatlannak minősített, hogy abba kályhát kössenek, meg is tiltották a kémények
használatát, bírságot szabtak ki. Az önkormányzat nem tud mit tenni jelen esetben, az érintett
nem hajlandó együttműködni senkivel, de talán gondnokság alá helyezés került megindításra.
Addig viszont fokozott éberséget kér a környéken élőktől.
Molnár Ferenc kéri, hogy az ünnepek előtt fordítsanak kiemelt figyelmet a falevelek és a
gallyak közterületekről történő elszállítására.
Rákos Szabolcs alpolgármester elmondja, hogy tudomása szerint minden sportszakosztálynak
fizetnie kell valamilyen díjat azért a létesítményért, amit használ. Arra nem emlékszik, hogy a
BVSE kereste volna az önkormányzatot bármiféle támogatás ügyében, még a sporttámogatási
pályázat kapcsán sem.
A testvértelepülések kapcsán elmondja, hogy Bátonyterenye úgymond külpolitikája három
vonalon indult el. Az első vonal, egyben a legfontosabb, hogy a határon túli magyarokat
bekapcsolják a város vérkeringésébe és Bátonyterenyén akár a fiatalokat, akár az időseket
megismertessék a határon túl élő magyarokkal. Ennek volt első állomása Fülek, mely
kapcsolat egy időre szünetelt, de mára újjáéledt. Nagyon jó a kapcsolat a városvezetések
között, illetve a nyugdíjasklubok között. További települések ebben a körben Ipolyhídvég,
Szászrégen, illetve a most elfogadott színmagyar Tiszakeresztúr. Ezt szeretnék
továbbfolytatni. A másik vonal a visegrádi négyek országainak települései közötti
együttműködés, ahol nagy pályázati lehetőségek rejlenek. Helyi fiatalok számára nyílik
lehetőség nyelvgyakorlásra, világlátásra ebben a körben, amit nagyon fontosnak tart. Jól
működő kapcsolat van a lengyel Kobylnicával, illetve a cseh Jirkovval. A harmadik vonal a
kormány keleti nyitás politikájával van összhangban. Ezt képviseli a török Giresun, ahol
szintén élő kapcsolat van, több delegáció utazott már a két város között, illetve ide tartozik az
alakulóban lévő kínai kapcsolat is Hua’ian várossal. Ez utóbbi jelentős forrást igényel, akár a
későbbiekben ezekből gazdasági kapcsolatok is létrejöhetnek. A folyamat hosszú, de jelentős
lehetőségek rejlenek benne.
Czikora Györgyné csatlakozik Molnár Ferenc kéréséhez a falevelek elszállításával
kapcsolatban.
Király Attila elmondja, hogy rengetegen állítják meg a szociális fa kiszállításával
kapcsolatban, erről kér tájékoztatást az alpolgármestertől.
Letovai Zoltán alpolgármester tájékoztat arról, hogy a tűzifa leszállítása megtörtént, a
beérkezett igényeket elbírálták, de a jó idő miatt nem látták időszerűnek a kiszállítást. Ezért
született az a döntés, hogy a kiszállítás egységesen januárban történjen, amikor a családoknak
a legnagyobb szükségük van rá.
Nagy-Majdon József polgármester a napirend megtárgyalását követően, további hozzászólás
hiányában a testület ülését 12 óra 11 perckor bezárja.
k.m.f.
Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző

