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Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 19-én
megtartott üléséről.
Jelen vannak: 12 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Rákos Szabolcs alpolgármester
Kiss László aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Dr. Barta Judit jogi referens
Mátyus-Lengyel Violetta jegyzőkönyvvezető
Meghívottak, érdeklődők
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 12 fő jelen van, Képviselőtestület határozatképes, az ülést 10 óra 09 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület
azzal a javaslattal, hogy a 8, 10, 11. napirendi pontok megtárgyalására az önkormányzat üzleti
érdekeire tekintettel zárt ülés keretei között kerüljön sor.
A Képviselő-testület a napirendre és annak tárgyalási módjára tett javaslatot 12 igen
szavazattal az alábbiak szerint elfogadta:
Nyilvános ülés keretében:
1. Javaslat a „Bátonyterenye város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett,
menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő
ellátására” megnevezésű pályázat elbírálására és a közszolgáltatási szerződés
megkötésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Meghívott: Úti Csaba Mihály vezérigazgató, KMKK Középkelet-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.
Maros Zoltán Tender-Co. Kft.
2. Beszámoló a Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző
3. Javaslat a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Meghívott: Tóth Józsefné mb. intézményvezető, Lukács Márta mb. gazdasági vezető
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4. Javaslat a gyermekvédelmi alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról
szóló 8/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Meghívott: Kovácsné Mihok Lenke intézményvezető
5. Javaslat közművelődési megállapodások megkötésére, valamint a Bátonyterenyei
Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft részére történő feladatátadásra
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Meghívott: Pékné Fejes-Marsinszki Ágnes intézményvezető
Gubán Zoltán ügyvezető
6. Előterjesztés Banos István Bátonyterenye 0266 hrsz-ú külterületi földút egy
szakaszának áthelyezésével kapcsolatos kérelméről
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
7. Javaslat óvodai beiratkozás időpontjára, közlemény elfogadására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Meghívott: Tóthné Kállói Mária intézményvezető
Egyebek
Zárt ülés keretében:
8. Javaslat a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nkft. ügyvezetője
megbízási díjának emelésére
Meghívott: Gubán Zoltán ügyvezető
9. Elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
10. Beszámoló a BÁVÜ Nkft. 2014. évi tevékenységéről és a további üzleti
lehetőségéről.
Előterjesztő: Nagy Attila ügyvezető
11. Tájékoztató az Állami Számvevőszék elnökének figyelemfelhívásáról a BÁVÜ Nkft.
közfeladat ellátását érintő gazdasági tevékenysége szabályszerűségének vizsgálata
kacsán tapasztalt hiányosságok megszüntetésére.
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
A napirendi pontok tárgyalását megelőzően Nagy-Majdon József polgármester felhívja a
képviselők figyelmét arra, hogy az ülés előtt kiosztásra kerültek a 2015. február 11. és
március 19. 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 „BÁTONYTERENYE VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HELYI,
AUTÓBUSSZAL VÉGZETT, MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSÁRA”
MEGNEVEZÉSŰ PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁRA ÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSI
SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
MEGHÍVOTT: ÚTI CSABA MIHÁLY VEZÉRIGAZGATÓ, KMKK KÖZÉPKELETMAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT.
MAROS ZOLTÁN TENDER-CO. KFT.

Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Úti Csaba, Bucsok Lajos és
Maros Zoltán urakat, akik részt vesznek a napirendi pont tárgyalásán.
Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési, illetve Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a határozati
javaslat elfogadását javasolják a testületnek.
Várszegi István észrevételezi, hogy nem világos, hogy a 15/4. pontban a kötbér 5 ezer
forintos összege hogyan értelmezendő. Pontosítani kellene, hogy esetenként értendő-e.
Nagy-Majdon József polgármester úgy véli, hogy az előzményekből egyértelműen kiderül,
hogy alkalmanként fizetendő a kötbér. Az alpontok az eseteket is részletezik.
Molnár Ferenc megjegyzi, hogy az ellenőrzéseket maga a Volán végzi.
Nagy-Majdon József polgármester megköszöni a két pályázónak a pályázat elkészítésébe
fektetett munkáját.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
26/2015.(III.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Bátonyterenye
Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására”megnevezésű pályázat elbírálására és
a közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület érvényesnek fogadja el a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt. (Székhelye: 5000 Szolnok, Nagysándorjózsef út 24.) pályázó ajánlatát
Bátonyterenye Város területén helyi, autóbusszal történő személyszállításra és 2015. április
1-jétől 2025. március 31-ig terjedő időszakra megköti a mellékelt közszolgáltatási szerződést.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kerekes László városüzemeltetési osztályvezető
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
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2. BESZÁMOLÓ A BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ

Nagy-Majdon József polgármester megköszöni a korrekt beszámolót.
Várszegi István elismeri, hogy a hivatal dolgozói jó és korrekt munkát végeznek. Javasolja,
hogy a bejelentésekről vezessenek nyilvántartást, ennek módszerét ki kellene dolgozni.
Kiemeli, hogy a jegyző kinevezéséig az aljegyző nagyon jól látta el a jegyző helyettesítését.
Soknak találja a 90 darab közkifolyót, illetve a gyermekvédelmi támogatásra jogosultak
számát. Szeretné megnézni, hogy kik azok a családok, akik tüzifát kaptak, kik és milyen
alapon kerültek elutasításra, milyen szempontok szerint történtek az elbírálások. Megjegyzi,
hogy Városfejlesztési Osztályról nem tud a hivatalban. Megköszöni az apparátus munkáját,
amivel a lakosok nagy része is elégedett.
Nagy-Majdon József polgármester lehetetlennek tartja a bejelentések teljeskörű
nyilvántartását (telefonos, Facebook, szóbeli), az csak az írásos bejelentések esetében
lehetséges. Az önkormányzatnak már nincs kapacitása arra, hogy a helyesírási hibákat
böngéssze az előterjesztésekben.
Letovai Zoltán alpolgármester a tüzifa kapcsán elmondja, hogy az általa vezetett időszakban
az igénylések esetében a Szociális Osztály környezettanulmányt készített, elbírálta azokat,
majd visszakerült hozzá, ő intézkedett annak kiszállításáról. A szállítóleveleket az
önkormányzat iktatta. Volt néhány krízishelyzeti jelzés, ahová soron kívül szállítottak.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
27/2015.(III.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bátonyterenyei Polgármesteri
Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző

3. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK
TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST
NYÚJTÓ ELLÁTÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A
FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 11/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
MEGHÍVOTT: TÓTH JÓZSEFNÉ MB. INTÉZMÉNYVEZETŐ
LUKÁCS MÁRTA MB. GAZDASÁGI VEZETŐ
Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Tóth Józsefné mb.
intézményvezetőt és Lukács Márta mb. gazdasági vezetőt, akik részt vesznek a napirendi pont
tárgyalásán.
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Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gembiczki Ferenc az Ügyrendi Bizottság,
illetve Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok az
előterjesztést megtárgyalták és a rendelet-tervezet elfogadását javasolják a testületnek
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015. (III.20.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 11/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

4. JAVASLAT A GYERMEKVÉDELMI ALAPELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A
FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 8/2012. (III.29.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
MEGHÍVOTT: KOVÁCSNÉ MIHOK LENKE INTÉZMÉNYVEZETŐ

Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Kovácsné Mihok Lenke
intézményvezetőt, aki részt vesz a napirendi pont tárgyalásán.
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gembiczki Ferenc az Ügyrendi Bizottság,
illetve Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok az
előterjesztést megtárgyalták és a rendelet-tervezet elfogadását javasolják a testületnek
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2015. (III.20.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a gyermekvédelmi alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló
8/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

5. JAVASLAT KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSÉRE, VALAMINT
A BÁTONYTERENYEI TANUSZODA LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETŐ NONPROFIT
KFT RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ FELADATÁTADÁSRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
MEGHÍVOTT: PÉKNÉ FEJES-MARSINSZKI ÁGNES INTÉZMÉNYVEZETŐ
GUBÁN ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ
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Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Gubán Zoltán ügyvezetőt, aki
részt vesz a napirendi pont tárgyalásán.
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási, illetve Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a határozati
javaslat elfogadását javasolják a testületnek.
Czikora Györgyné úgy véli, hogy Gubán Zoltánnál jó kezekben lesz a feladat. Kérdése, hogy
az ügyvezető meddig terhelhető még.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy Gubán Zoltán elsősorban a Heves Megyei
Vízművek kirendeltség-vezetője. Másodsorban viszi a Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nkftt, harmadsorban a Tanuszoda Nkft. vezetője. Egyértelmű, hogy a cégek átszervezésénél
nagyszerűen helytállt. A terv az, hogy Gubán Zoltán elvégzi az átszervezést az uszodánál, azt
követően pedig pályázatot írnak ki az ügyvezetői feladatok ellátására, hiszen a majdani
feladatok az uszodánál egész embert kívánnak.
Czikora Györgyné hangsúlyozza, hogy Gubán Zoltán vállalásai és tettei eddig korrektek és
tisztességesek voltak.
Cseresznyés István bízik abban, hogy Gubán Zoltán meg fog birkózni az új feladatokkal.
Van-e példa arra, hogy művelődési házakat egyesületek működtetnének az előterjesztésben
foglaltakhoz hasonlóan. Rengeteg a változtatás, nem tudja, hogy az egyesületek meg tudnak-e
birkózni a feladattal. Az egyesületek tagjaival is lett-e egyeztetve ez a megoldás? Nem tudja,
hogy ez így jól működhet-e.
Nagy-Majdon József polgármester meggyőződése, hogy a közművelődést nem lehet
rentábilisan működtetni, de törekedni kell arra, hogy üzleti szemléletet vigyenek a
működtetésbe. A művelődési ház jelenleg akkor van nyitva, amikor senki nincs otthon. Nem
látja értelmét, hogy az önkormányzat a kapott normatíva mellé több 10 milliót tegyen be a
semmire a működtetésbe. Több változtatás ellenére sem történt változás a szemléletben. Miért
működik a művelődési ház Salgótarjánban vagy Pásztón és miért nem Bátonyterenyén? Az
elképzelés az, hogy a kérdést komplexitásában kezeljék a közművelődésben és a sportban
rejlő lehetőségeket kihasználva. Külön intézmények esetén a rendezvények elsikkadnak
egymás mellett, egy kézben viszont kiegészítik egymást. A TAO pénzeket fel kell használni a
sport és civil szervezetek hatékonyabb működtetésére. A feladatok ilyen komplexitásban
történő kezelése az önkormányzat helyi kísérlete. A könyvtár önálló intézményként működne
tovább. Jelzi, hogy nem igazán találkozott az elmúlt időszakban fizetős rendezvényekkel a
művelődési házban, az ott dolgozók a színházat sem voltak képesek normálisan megszervezni.
Komoly munkát vár a közművelődésben dolgozóktól, az nem csak 2-3 éves nagy
rendezvényből áll, hanem sokkal sokrétűbb tevékenység. Egy város attól város, hogy
folyamatosan történnek benne események. Úgy véli a helyi kisközösségek sokkal
hatékonyabban fogják tudni működtetni a két művelődési házat, sajátjuknak érzik azokat.
Letovai Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a Maconkai Közösségi Ház üzemeltetésével
folyamatosan probléma volt, nem volt igazán gazdája. Az a ház tud működni, amelyiknek
gazdája van. Ezért született meg az a gondolat, hogy adják oda a helyi civil szervezeteknek,
akik gondos gazdái lesznek, ki tudják szűrni, hogy kit engednek oda. A civil szervezetekkel
történt tárgyalás eredményeképp születtek meg a megállapodás tervezetek. Felmérésre került
a művelődési központban, hogy a házak éves üzemeltetése milyen költséggel járt, ezt az
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önkormányzat fedezné, ebből az önkormányzat kifizeti a közüzemi számlákat. Ha az
egyesületek hasznosítják az épületeket, az abból származó bevétel a civil szervezeteké lesz,
amiből ők tudnak fejlődni, rendezvényeket csinálni. A civil szervezetek készek voltak a
közösségi házak üzemeltetésére. A Petőfi Művelődési Házban felmérték, hogy mi szorul
sürgős javításra, karbantartásra. Ha mégsem tudják működtetni, akkor az önkormányzat
minden segítséget megad. Nem cél, hogy ezzel ellehetetlenítsék az egyesületeket.
Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy ezzel megnő annak a lehetősége, hogy
ezek az egyesületek sikeres pályázatokat nyújtsanak be.
Cseresznyés István kérdése, hogy lesz-e ezekben a házakban egy-egy főállású ember, ha
igen, kinek a költségére. Az egyesületek tagjai lelkesek, szabadidejüket áldozzák ezekre a
tevékenységekre, de hosszú távon való működtetéshez kell némi profizmus is, hiszen ők nem
művelődésszervezők. Járhat-e még plusz költséggel, hiszen nem biztos, hogy mindenki
ingyenesen vállalja.
Letovai Zoltán azt válaszolja, hogy a házak jelentős támogatást kapnak a
közmunkaprogramtól megsegítendő a működést. Az önkormányzatnak nem fog többe kerülni.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a jelenlegi rendszer csak nagyon sok
zökkenővel működött, mert nem volt gazdája, nem volt állagmegóvás. Igény volt a helyi
közösségektől, hogy ők is rendelkezzenek közösségi térrel. Akár egy művelődési házzal és
mozgó könyvtárral is megoldhatták volna a feladatellátást. A mostani elképzelés üzleti
szerepről, felelősségről és motiváltságról szól. A NOSE-t is támogatja az önkormányzat a
piactartás jogának átadásából származó bevételekkel. A rendezvény bevétele az egyesületet
illeti, emellett pályázhatnak, az önkormányzat pedig a közmunkásokkal megtámogatja. Az
uszodába is lehet rendezvényeket vinni, a szolgáltatásokat össze is lehet kapcsolni
rendezvényekkel. El kell kezdeni menedzselni az uszodát, és az azt körülvevő területet. A
tervezett rendszer a mostaninál csak jobb lehet. Az ilyen típusú működtetésre találni máshol is
példát.
Egyéb hozzászólás nem volt, a közművelődési megállapodásokról a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
28/2015.(III.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a közművelődési
megállapodások megkötésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület egyet ért azzal, hogy a Maconkai Közösségi Ház (3070
Bátonyterenye, Ózdi út 152.) működtetését közművelődési megállapodás keretében a
Maconkai Aranyalma Hagyományőrző Egyesület lássa el 2015. április 1-jétől.
A Képviselő-testület a közművelődési megállapodást az előterjesztés 1. mellékletében
foglalt tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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2. A Képviselő-testület egyet ért azzal, hogy a Petőfi Művelődési Ház (3070
Bátonyterenye, Petőfi út 1.) működtetését közművelődési megállapodás keretében az
Ófalusi Hagyományőrző Egyesület lássa el 2015. április 1-jétől.
A Képviselő-testület a közművelődési megállapodást az előterjesztés 2. mellékletében
foglalt tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
3. A Képviselő-testület felkéri a Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és
Könyvtár vezetőjét, hogy az intézmény alapító okiratának módosítását az 1.-2.
pontnak megfelelően készítse elő, és azt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Pékné Fejes-Marsinszki Ágnes intézményvezető

A feladatátadás kapcsán a Képviselő-testület 11 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
29/2015.(III.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft. részére történő feladat átadásra vonatkozó
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület egyet ért azzal, hogy
a) a Bátonyterenyei Városi Televízió működtetését,
b) a Szorospataki Ifjúsági Tábor működtetését,
c) a Bátonyterenyei Napló c. önkormányzati lap kiadásával járó feladatokat,
d) a Városház úti műfüves pálya üzemeltetését,
e) a Városi Sportcsarnok üzemeltetésére a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal megkötött megállapodásban vállalt feladatokat, illetve az
önkormányzat diszponálási időtartama alatti igénybevétel lebonyolítását a
továbbiakban is a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit
Kft. lássa el.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a Bátonyterenyei Tanuszoda
Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban felsorolt
feladatok ellátására vonatkozó szerződés/megállapodás tervezetét készítsék el és azt
terjesszék a Képviselő-testület elé jóváhagyásra.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Gubán Zoltán a társaság ügyvezetője
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3. A Képviselő-testület felkéri a Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és
Könyvtár vezetőjét, hogy az intézmény alapító okiratának az 1. pontnak foglalt
feladatok átadása miatt szükségessé váló módosítását készítse elő, és azt terjessze a
Képviselő-testület elé.
Határidő: 2015. április 30., illetve a szükséges engedélyek
megszerzésétől függően
Felelős: Pékné Fejes-Marsinszki Ágnes intézményvezető
4. A Képviselő-testület felkéri a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban felsorolt feladatok ellátása miatt
szükséges társasági alapító okirat módosítást készítse elő, és azt jóváhagyásra
terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Gubán Zoltán ügyvezető
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Bátonyterenyei Városi
Közművelődési Központ és Könyvtár további működésére, szerkezeti átalakítására
vonatkozóan terjesszen elő javaslatot.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

6. ELŐTERJESZTÉS

BANOS

ISTVÁN

BÁTONYTERENYE

0266

HRSZ-Ú
KÜLTERÜLETI FÖLDÚT EGY SZAKASZÁNAK ÁTHELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS
KÉRELMÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek.
Letovai Zoltán alpolgármester jelzi, hogy az áthelyezés némi módosítást igényel, hiszen az
áthelyezés után az út vizesebb területre kerül, mint eredetileg volt. Esős időben az út nem
használható. Az akadálymentes közlekedés biztosítása miatt szeretné, ha Banos István
kötelezettséget vállalna arra, hogy egy átereszt helyezne az útba, viszont a mellette lévő árkot
az önkormányzatnak a közmunkaprogram keretében ki kell tisztítani, mélyíteni, hogy a vizet
elszívja az útról.
Cseresznyés István jelzi, hogy megnézte ő is az érintett területet és maximálisan egyetért az
alpolgármester által elmondottakkal és Banos István kérésével. Fontos, hogy a helyi
vállalkozókat támogassák, Banos István a területet rendbe tette. A terület egyébként már
korábban lekerítésre került.
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy a lekerítés miatt keresték meg, hogy a
tulajdonviszonyokat rendezni kellete. Támogatja a kérelmet.
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
30/2015.(III.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Banos István
Bátonyterenye 0266 hrsz-ú külterületi földút áthelyezésével kapcsolatos kérelméről szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul a Banos István Bátonyterenye, Budai Nagy Antal út 8/A. szám
alatti lakosnak a Bátonyterenye Város Önkormányzata tulajdonát képező 0266 hrsz.-ú földút
azon szakaszának áthelyezéséhez, amely a Banos István tulajdonát képező 0255/8; 0255/9;
0255/10; 0268 hrsz-ú ingatlanjait érinti, illetve közöttük halad.
Az áthelyezést azonos mértékű földterületek cseréjével kell megoldani. Az áthelyezés és
területcsere során be kell tartani a jogszabályi és hatósági előírásokat, továbbra is biztosítani
kell a változással érintett ingatlanok közterületről való megközelíthetőségét.
A kialakuló új helyzet nem lehet hátrányosabb senkire sem az eredetileg fennálló helyzetnél. A
megszüntetésre kerülő és a kialakítandó útszakasszal kapcsolatban felmerülő, engedélyezett
terv szerinti munkálatokat, illetve az összes költséget a kérelmezőnek kell állnia.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Kerekes László városüzemeltetési osztályvezető
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

7. JAVASLAT

ÓVODAI
BEIRATKOZÁS
IDŐPONTJÁRA,
ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
MEGHÍVOTT: TÓTHNÉ KÁLLÓI MÁRIA INTÉZMÉNYVEZETŐ

KÖZLEMÉNY

Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Tóthné Kállói Mária
óvodavezetőt, aki részt vesz a napirendi pont tárgyalásán.
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek.
Tóthné Kállói Mária tájékoztatást ad a gyermeklétszám alakulásáról. Az óvodából elmenő
gyerekek pótlása megtörténik. Kritikusnak látja a falusi településrészről történő
elköltözéseket, illetve a nagycsaládosok száma igen magas, de az ő gyerekeik már szinte mind
iskolába kerülnek és nincs óvodás már a családokban. A falusi óvodában két csoport van,
kritikusnak tartja a csoportlétszám lecsökkenését. A kisterenyei óvodában magas volt a
gyereklétszám, szinte meghaladta a maximálisan felvehető létszámot. Az egyházi óvoda
harmadik csoportjának beindításával a gyereklétszám eloszlott, így a férőhely biztosított a
város gyerekeinek a kisterenyei településrészen is. Mindenkit megnyugtat, hogy nem lesz a
faluban óvodabezárás és Kisterenyén pedig mindenkit fel tudnak venni az óvodába.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
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31/2015.(III.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Városi Óvoda óvodai beiratkozás időpontjáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület elfogadja a melléklet szerinti Közleményt, melyet a helyben szokásos
módon a beiratkozás első napját megelőzően legalább harminc nappal közzétesz a
www.batonyterenye.hu honlapon, valamint kifüggeszt az óvodaépületek bejáratánál.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Tóthné Kállói Mária óvodavezető

EGYEBEK
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a börtönépítéssel kapcsolatosan
szórólappal fogják felkeresni a lakosságot, melyben tájékoztatni fogják a lakosságot annak
előnyeiről. A témával kapcsolatosan közmeghallgatást és nem lakossági fórumot fognak
szervezni, ennek időpontja március 23. hétfő, helyszíne az Ady Endre Művelődési Ház. Ha 3
ezer főnél kevesebben mennek el, akkor meglátása szerint népszavazás felesleges.
Czikora Györgyné jelzi, hogy a választókerületében jelzett problémák megoldása érdekében
nem történt semmi, emiatt megállítják az emberek. Kéri, hogy a közmunka terveket mutassák
meg neki. Tájékoztatást kér a beígért kommunális adó csökkentéssel, majd kivezetéssel
kapcsolatban.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy félévig be fogják terjeszteni a
kommunális adó csökkentésére irányuló javaslatukat, hiszen eltökélt szándéka, hogy a
kommunális adót kivezessék, de figyelembe kell venni az adócsökkentésre, megszüntetésre
vonatkozó jogszabályi előírásokat is. Második félévtől 50%-os csökkenést terveznek, év
végén pedig meg is szüntetik ezen adónemet. Gondolkodnak viszont a helyi adórendelet
átdolgozásán, többek között a befektetési potenciál növelése érdekében (építményadó, üresen
álló csarnokok megszüntetése). Egyenlőre vizsgálják a lehetőségeket a munkahelyteremtés
növelésére. Az adó kivezetése viszont fiskális problémákat vet fel az önkormányzatnál, azokat
pótolni kell, vagy csökkenteni kell az önként vállalt feladatokat. A cél a bátonyterenyei
lakosok munkahelyteremtésének elősegítése, képzett szakemberek beköltöztetése. Jól
preferált szakmával rendelkező emberek számára kell egy vonzó, élhető Bátonyterenyét
teremteni. Több segély reménye miatt pedig ne költözzön senki Bátonyterenyére. Hasznos és
nem népszerű szeretne lenni, ennek érdekében a konfliktusokat is felvállalja. Szól a térségen
belüli összefogás nehézségeiről.
Ígéretet tesz arra, hogy a Czikora Györgyné által jelzett problémákra megoldást fognak
találni.
Várszegi István a kiküldött városfejlesztési koncepció kapcsán arra kíváncsi, hogy átolvastae azt valaki az önkormányzat részéről. Helytelen információkat tartalmaz (szelektív
hulladékgyűjtő helyszínek, Vasút úti CBA, szökőkutak rekonstruálása, híres nagybátonyiak).
Normális anyagot állítsanak ki, és ne nevettessék ki magukat.
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Dr. Lengyel Tamás jegyző tájékoztatja a testületet, hogy egy bátonyterenyei magánszemély
népszavazási kezdeményezést adott be március 11-én azzal a kérdéssel, hogy „Akar-e Ön
Bátonyterenyén büntetésvégrehajtási intézetet?”.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a népszavazás kötelező kiírásához
szükséges kb. 2500 fő aláírása. Ennek költsége kb. 5 millió forint, ennek fedezete a civil és
sportszervezetek támogatása lesz. Ezt a keretet a mai naptól ezért befagyasztotta. Kérdéses,
hogy a népszavazás érvényes és eredményes tud-e lenni a számok függvényében. A
népszavazás kezdeményezői az ő riválisai, pártpolitikai célokból indult a kezdeményezés.
Cseresznyés István reagálva az elhangzottakra elmondja, hogy akkor jöttek volna ki a
legjobban a börtön ügyből, ha a népszavazást a polgármester kezdeményezi. Ő, mint
képviselő egy emberként nem akar egy ilyen súlyú döntést felvállalni, ne 12 ember döntsön
hatástanulmány nélkül. A helyi népszavazást látja azon felelős fórumnak, ahol a helyi lakosok
dönthetnek, az eredményt mérvadónak kell elfogadni függetlenül az azon megjelentek
számától.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy Cseresznyés István listáról lett képviselő,
véleményét a Jobbik újságjában teszi közzé és nem merte felvállalni, hogy kezdeményezze a
népszavazást. A mérések alapján a település megosztott a börtön kérdésében. Úgy véli, hogy
hangulatkeltés folyik a településen, nem lehet a település jövőjével játszani, ezzel a település
pozícióját rontják a pályázatban egy másik településnek lobbizva.
Cseresznyés István megjegyzi, hogy a polgármester minősíthetetlen hangnemben osztotta ki
őt az imént, kéri ennek mellőzését. Nem lobbiz Ózdnak, viszont a döntés súlyát nem akarja
felvállalni képviselőként, inkább mondjon véleményt a lakosság a népszavazáson. A
bátonyterenyei polgárok többségi véleményét képviseli. Több felmérés szerint is 60-70%-os a
börtön elutasítottsága a lakosság körében. A 21-es út négysávosítását sem támogatják a
Kisterenyén élők. Úgy véli, hogy egyáltalán nem baj, ha van a polgármester véleménye
mellett egy másik álláspont is. A polgármester szerinte nem viseli el az ellenvéleményt,
tisztességtelennek tartja, hogy összekapcsolta a népszavazást és a civil szervezetek
támogatását szinte zsarolva az embereket. Az esetek zömében támogatja az előterjesztéseket,
így az ellentétes vélemények megbeszélését szorgalmazza. Utánajárt, tájékozódott a börtön
témájában. Ilyen hangnem a megyei közgyűlésben sem tapasztalható sokkal fajsúlyosabb
témákban.
Nagy-Majdon József polgármester úgy véli, hogy a megyei közgyűlésnek már nincs súlya.
Nem hiszi, hogy személyeskedne. A képviselők Bátonyterenyére tették le az esküjüket, ezért
kikéri magának, hogy Cseresznyés István Börtönterenyének nevezte a várost. Véleménye
szerint Cseresznyés István nincs teljesen tisztában a népszavazás jogi hátterével. Mindenkinek
joga van arra, hogy a döntéseit revidiálja.
Ezt követően tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a következő napirendi pontok
tárgyalása zárt ülés keretei között történik, zárt ülést rendel el, a nyilvános ülést 12 óra 09
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

