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Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából mindenki jelen van, a
Képviselő-testület határozatképes, a rendkívüli ülést 15 óra 30 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület
azzal a módosítással, hogy 7. napirendi pontként kerüljön felvételre az ülés előtt kiosztott
előterjesztés, melynek címe: Javaslat a 2015. évi közbeszerzési terv módosítására.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 12 igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadta:
1. Beszámoló a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Révész Ákos r. alezredes, kapitányságvezető
2. Javaslat Bátonyterenye Város Önkormányzatának 2015-2019. közötti ciklusra szóló
gazdasági programjára
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
3. Javaslat a Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 3. módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Meghívott: önkormányzati intézmények vezetői
4. Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző, Tóth Józsefné mb. intézményvezető BKSZK
5. Beszámoló Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2014.
évi tevékenységéről
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Meghívott: Lukács Márta mb. gazdasági vezető BKSZK
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6. Javaslat a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó pályázat
benyújtására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
7. Javaslat a 2015. évi közbeszerzési terv módosítására
Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző
Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. BESZÁMOLÓ

A BÁTONYTERENYEI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2014.
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: RÉVÉSZ ÁKOS R. ALEZREDES, KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

ÉVI

Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti dr. Nagy László megyei
rendőrfőkapitányt, illetve Révész Ákos városi rendőrkapitányt, akik részt vesznek a napirendi
pont tárgyalásán.
Dr. Nagy László elmondja, hogy az írásbeli anyag teljes részletességgel tartalmaz minden
információt. Megköszöni a polgármesternek, hogy az ivádi emberölés kapcsán megjutalmazta
a rendőröket akik nagyon sokat dolgoztak azért, hogy egy ilyen embert rács mögé juttassanak
kéri a testületet a beszámoló elfogadására.
Cseresznyés István nem talált az anyagban utalást arra, hogy a személyi állomány megfelelő
létszámú-e, hiszen ez az elmúlt években mindig probléma volt. Állandó konfliktus forrása a
rendőrség és a civil lakosság között a túlzott közúti ellenőrzés, az ezzel járó bírságok mértéke.
Döbbenten olvasta, hogy egy év alatt közel 83%-os közúti ellenőrzés növekedés volt, ami
34%-os bírság bevétel emelkedést hozott magával. Ennyivel lett szabálytalanabb a lakosság
egy év alatt, vagy ennyire nincs pénze a kormánynak? Ez egy jó irány? Valóban indokolt ez?
Nem köti-e le ez a személyi állományt túlságosan? Nem kellene-e inkább a bűncselekmények
felderítésére, megelőzésére koncentrálni? Ez országos elvárás vagy helyi jelenség?
Örömtelinek tartja, hogy az előállítások száma nőtt. Óriási a különbség a kiszabott és a
befizetett bírságok között, mindössze 25% fizetett a grafikon szerint. Javítani szükséges, hogy
2014-ben Gyöngyösön volt a Palóc Világtalálkozó, amit valószínűleg nem a bátonyterenyei
rendőrség biztosított.
Révész Ákos a kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a kapitányságon jelenleg 2 fő hiány
van, egy járőri és egy alosztályvezetői hely, melyek feltöltése jelenleg folyamatban van. A
kapitányságra háruló feladatokhoz elegen vannak. Közterületen sokkal több időt tudnak
eltölteni megfelelő szolgálatszervezéssel. Így a szabálysértők, szabálysértések is sokkal
intenzívebben kerülnek kiszűrésre. Az ittas vezetők száma ugrásszerűen megnőtt
tapasztalatuk szerint. A bírságokkal kapcsolatos befizetési hajlandóság a leírtak szerint alakul,
leginkább az elzárásra módosításkor fizetik be az érintettek a bírságot, de vannak akik inkább
leülik, ez pénztárca függő. A rendőrség új sebességmérőket vett, ezeket alkalmazzák Nógrád
megyében is.
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Nagy-Majdon József polgármester szerint a kormánynak van pénze, ha a Jobbikon múlna
nem lenne. Szerinte Cseresznyés István demagóg kérdéseket tett fel. Rendőrből soha nem
elég, az emberek biztonságérzete még mindig fokozható. Bátonyterenye nem az ország
bűnügyileg legfertőzöttebb területei közé tartozik. A közbiztonságot a börtön javíthatja,
amivel szembe mennek. Érdekes helyzetet teremt, hogy Cseresznyés István egyrészt kevesli a
rendőröket, ugyanakkor támadja azt a tervet, ami nagyobb létszámot és közbiztonságot
okozhatna a városban. Megköszöni a rendőrség munkáját, úgy érzi, hogy erőn felül
teljesítenek. Reméli, hogy a kamerarendszer még tovább javítja a helyzetet.
Czikora Györgyné örül annak, hogy egyre jobban érezhető a rendőri jelenlét a városban, sok
bűncselekményt feltárnak, átadnak más hatóságnak. Úgy véli, hogy a törvénytisztelő
állampolgárt nem irritálja, hogy több rendőr van a közterületen, inkább örül annak. Az
elkövetett hibákért igenis büntetés járjon az autóvezetésnél. Számára a rendőr biztonságot
jelent. Aggasztja viszont, hogy fennáll a veszélye annak, hogy a helyi kapitányságot akár be is
zárhatják a kistérségi, járási lakosságszám csökkenése miatt.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy a közmeghallgatáson az hangzott el, hogy
bátonyterenyei kapitányság létszámánál magasabb létszámmal is működnek őrsök. A börtön
stabilizálhatná a kapitányságot.
Várszegi István örömmel tapasztalta, hogy az oktatási intézmények életében havi
rendszerességgel jelennek meg a rendőrök bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági célzattal,
amit megköszön a rendőrségnek.
Nagy-Majdon József polgármester sok sikert kíván a jelen lévő rendőri vezetőknek a további
munkához. Megköszöni a végzett munkát
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
46/2015.(V.06.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót és az abban foglaltakat
tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

2. JAVASLAT BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019.
KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJÁRA

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, Várszegi István a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság, Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság, illetve Gembiczki
Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és
az abban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
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Várszegi István szerint elismerés illeti az anyagot, mert minden olyan területre kiterjed,
amire az önkormányzatnak hatása van. Több megállapítása reális, esetenként a jelenlegi
helyzetet is jól részletezi. Terjedelmes, terjengős, több esetben ismétlésekkel tarkított. Az
anyag igazi egységbe nem állt össze, választási programnak is beillett volna.
Jó lenne a helyi vállalkozók előnyben részesítése. A betonelemeknél tudna 2020-ig annyi
helyet mondani a városban, ahol a beépítésükre szükség lenne, hogy egyáltalán nem lenne
szükség arra, hogy máshová is szállítsák. Szeretné megnézni, hogy mi zajlik a tésztaüzemben.
Ha az adókat az itt élők teherviselő képességéhez állapítják meg, akkor már sok, ami most van
is. A költségvetés egyensúlyát már nem lehet jobban megteremteni, hiszen 29 forintra
egyezik. Nem érti, hogy hogyan lehetséges az, hogy ugyanannyi adófizetés mellett a terhek
csökkennek. Zavarja a települési adók bevezetésének lehetősége. Miért kell áttekinteni a
meglévő vagyontárgyakat? Nagy bajnak tartja, ha nincs meg az önkormányzati intézmények
és a hivatal egységes adat és pénzügyi ellenőrzési rendszere. Miért okozott szakmai hanyatlást
a művelődési ház alapterületének csökkenése? Kíváncsi arra, hogy hogyan fogják
profitorientáltan működtetni a városi televíziót. Nem érti miért szerepel az a mondat az
anyagban, hogy cél, hogy a diákok iskolai testnevelésen őrizzék meg a testi állapotukat a
mindennapos testnevelés idején, ugyanakkor a testületnek már nincs is ráhatása az iskolák
életére.
Nagy-Majdon József polgármester kéri, hogy a leírtakat pontosan idézze, a teljes mondat
egészen mást jelent.
Várszegi István kérdése, hogy milyen igény van arra, hogy a Kisterenye – Kál-Kápolna
vasútvonalat újraindítsák. Megfelelő ráfordítással egy paradicsomot lehetne varázsolni a
kisterenyei víztározóból. Mi ráhatása van az önkormányzatnak a Heves Megyei Vízmű
felújítási tervére, a felújításokat az alapdíjból kell finanszírozni. Miért lesznek takarékosabbak
a közkutak, ha mérőórák kerülnek felszerelésre? A kormány ellehetetlenítette a BÁVÜ
működését a lerakói díj bevezetésével. Hogyan nő évről évre a gondozott parkfelület a
városban? A kedvezményes bérlakás vásárlási lehetőség tudomása szerint 2008-ban indult.
Terenyén is lenne igény a csütörtökönként Bátonyban megrendezésre kerülő piachoz
hasonlóra. Hiába írják évről évre, hogy kiemelt cél a műemlékek védelme, a kastély és kertje
fokozatosan tönkremegy. A nyugdíjasok biztonsága mellett az összes többi korosztály
biztonságát fontosnak tartja a városban. Nógrád megye az utolsók egyike jövedelemtermelő
képesség szempontjából, ez Bátonyterenyére is vonatkozik. Nincs az anyag elején
helyzetelemzés, nem érti, hogy a 7. oldalon miért kell a költségvetést 3-4%-kal csökkenteni.
Inkább arra kellene törekedni, hogy minél nagyobb önállósága legyen a városnak a
költségvetés révén. A kormány erős központosítási törekvése miatt az önkormányzat veszített
a jogaiból és az önállóságából. Hol vannak a vállalkozási zónák? Hogy érti a polgármester,
hogy a kivándorlás folyamatát erősíteni kell?
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy korábban nem helyi céget alkalmaztak a
közvilágításnál. Milyen színben indult az a polgármester, aki azt mondta, hogy nem dolgozik
bátonyterenyei polgárokkal, mert eljár a szájuk? Meg kell nézni, hogy milyen vállalkozókkal
dolgoznak, az anyagokat hol tudják beszerezni és törvényi keretek között kell kiválasztani a
cégeket. Erejükhöz, lehetőségeikhez képest maximálisan igyekeznek a helyi vállalkozókat
helyzetbe hozni, piacot teremteni a számukra.
Megérti, hogy Várszegi István nem látja át az adórendszert, de van egy ígéretük, hogy 2016ban a kommunális adót kivezetik. Ezt meg is fogják tenni. Nem szabad arról sem elfeledkezni,
hogy az MSZP érának köszönhetően csendes csődöt kellett végrehajtani a városon az OTP
segítségével. Ekkori kérés volt a bank részéről asz új adónem bevezetése. 2010.ben 162 millió
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forint volt az iparűzési adó a városban. Most 270-90 millió az új cégek nélkül. Folyamatos a
betelepülés az ipari parkba, így nem biztos, hogy a lakosságot kell terhelni. A korábbi
városvezetés abba fulladt bele, hogy nem emeltek adókat, rezsidíjat, csak a politikai hasznukat
nézték a város haszna helyett. Példaként említi a szemétszállítási díj mértékét, ami a legtöbb
településen nagyon sokszorosa, mint itt. Az utolsó pillanatban bevezetett alapdíj mentette meg
a Vízműveket. A kormány törekvése, hogy egységes rendszerben kezelje a vízdíj és
hulladékdíj rendszert egy hatósági ár bevezetésével. A BÁVÜ már csak alvállalkozó a
Hulladékgazdálkodási Társulásban. 2011-ben megszüntették a lakások eladását, és 2012-ben
indították el újra. A közművelődés tekintetében elképzelhető, hogy az egyes településrészeken
csak bizonyos napokon lesz nyitva a könyvtár. Mind a kultúrát, mind a városi tévét lehet
profitorientáltan működtetni, amiből a saját szolgáltatásait tudja bővíteni. Cél, hogy a
hozzáadott önkormányzati támogatás csökkenjen. Közmunkára az önkormányzat pályázik, a
Foglalkoztatási Kft csak a lebonyolító, de később elképzelhető, hogy a cég önállóan fog
pályázni Bátonyterenye nevében. Akkor viszont az önkormányzat is piaci alapon fogja
megvásárolni a termékeket. A tésztagyár termékeit feltette a Facebookra ezek a jövő héttől
megvásárolhatóak lesznek Terenyei Tészta néven. A testi állapot megőrzésével kapcsolatos
kiragadott mondatrészletre egy bibliai idézettel reagál, mely szerint a Bibliában benne van,
hogy nincs Isten, mondja a balga. Várszegi István is ilyen balga volt, hiszen balgán kiragadott
a szövegkörnyezetből egy mondatot. Kiragadva a szövegkörnyezetből egy mondatot annak
teljesen más értelme lesz. Voltak tárgyalások arról, hogy a Kisterenye – Kál-Kápolna vonalon
hétvégi nosztalgiavonatot indítsanak, hiszen az ország egyik legszebb környezetben haladó
szárnyvonaláról van szó. Keresik a lehetőségeket egy nosztalgiavonat elindítására. Helyzetbe
kell hozni a városi vízművet, amely így saját forrásból fogja tudni felújítani a
vezetékhálózatot. A városban megtermelődő hasznot a bátonyterenyei vezetékhálózatra kell
fordítani.
Gubán Zoltán ügyvezető hozzáteszi, hogy az üzemeltető felelős a karbantartásért és a
fenntartásért, a nagy fejlesztésekért az ellátásért felelős.
Nagy-Majdon József polgármester a zöldterületekkel kapcsolatban megjegyzi, hogy a
vagyon növekedésével egyre több terület kerül mezőgazdasági művelés alá is és egyre több
területen kell a füvet lenyírni. Ugyanakkor jelentősen változott a település tisztasága és
rendezettsége az elmúlt évekhez képest. Az elmúlt évben három kovácsoltvas kapu került a
kastélykert bejárataira, a kerítést is megújítják körben. Elsődleges a kastélykert őrzése, illetve
nyitását-zárását is időszakossá fogják tenni. A kastélyt éjszakára lezárják. Elképzelés van arra
is, hogy a temetőbe való feljutást és parkolást is szabályozni fogják, hiszen ez rongálásokat
eredményez jelenleg. A betonelemeknél fontos lenne a piaci bevezetés, ugyanúgy, mint a
tészta és egyéb helyi termékek felhasználása a helyi közétkeztetésben. Folytatnak
tárgyalásokat a tészta kiskereskedelmi értékesítésére.
Várszegi István megjegyzi, hogy azért tette fel a kérdéseit, mert azok a dolgok nem voltak
egyértelműek a kiküldött anyagban. Személyes kérésként arra kéri a polgármestert, hogy
vonja vissza a rá tett balga jelzőt, hiszen az durva megjegyzés volt, melyért Nagy-Majdon
József polgármester elnézést kér.
Czikora Györgyné elmondja, hogy neki tetszik a terv, minden itt élő örülhet, ha a terv
megvalósul. A lakosság komfortérzetét fokozó intézkedésekért ne kelljen hónapokig
könyörögni, hiszen a lakosságot nem a nagy dolgok érdeklik, hanem a közvetlen
lakókörnyezetének történései. Sok az anyagban az óhajtó mondat, de a prioritások leírásra
kerültek. Megjegyzi, hogy ma a városon végigmenve két fűnyírós embert látott, holott a város
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nagyon füves. A kommunális adó kivezetésének örül, javasolja az ebadó bevezetését a nem
normális ebtartás miatt. Tudomása szerint megtörtént az ebösszeírás. Vannak, akik drága
kutyákat tartanak felelőtlenül, amit nem tud megérteni. Javasolja, hogy a tévében az
elhunytakról szóló értesítés továbbra se kerüljön pénzbe, vagy a közérdeket szolgáló
felhívások. Problémásnak tartja, ha a kisterenyei temetőhöz nem lehet majd felmenni, hiszen
így az öreg, nehezen mozgó emberek életét keserítik meg. Bízik benne, hogy a Bajza és a
Rimay útra is megérkeznek az útjavítók.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a kommunális adó kivezetéséről még a
testületnek is döntenie kell. Az ebadó pont azokat fogja büntetni, akik most is felelősen tartják
a kutyáikat, viszont a problémás kutyatartók legfeljebb szélnek eresztik a kutyáikat, és nem
fognak törődni velük többet. Viszont a probléma megoldását keresni kell. A temetőbővítés
hamarosan aktuális lesz Kisterenyén, így ekkor kell átgondolni a parkolók kialakítását úgy,
hogy a sírok közé kocsival ne lehessen bemenni. Megjegyzi, hogy míg Bátonyterenyén egy
sírhely megváltása 270 forint, addig más városokban 4000 forint körül van, irreálisak a helyi
árak, nincs árbevétel a temetőknél.
Cseresznyés István egyetért azzal, hogy az előterjesztés tartalmas, sok jó dolog van benne,
több közös az ő programjukkal. Sok az ellentmondás a jelenlegi helyzet és a leírtak között. A
leírtak szerint a város nagyobb mértékben fog számítani a civil szervezetekre, jobban be
kívánja őket vonni a közügyekbe, párbeszédekbe. Úgy véli, hogy a városvezetés jelenleg alig
folytat párbeszédet a civil szervezetek. Olyan civil szervezetek maradnak parlagon, mint a
Lokálpatrióták, akikkel a polgármesternek személyes konfliktusa volt. A kulturális
egyesületeknél azt tapasztalta, hogy a városvezetésnek elvárása van az irányba, hogy a
szervezet politikailag legyen elhivatott és csak ebben az esetben kap támogatást. Kifogásolja,
hogy a közel 4 hektáros területet az önkormányzat ingyen felajánlja az államnak börtön
építésre a lakossági tiltakozás ellenére, ami se nem munkahelyteremtés, se nem
vagyonmegőrzés. Az új főállású alpolgármester megválasztása szemben áll a költségtakarékos
hivatal elvével. A közbeszerzéseket nem látja átláthatónak, hiszen ezzel kapcsolatos
kérdéseire még a hivatal dolgozói sem tudtak válaszolni, az egy jelentkezők miatt versenyelv
sem volt. a korábbi közbeszerzésekre betekintése sem volt, információt sem kapott a testület 4
évig a közbeszerzésekről. Nem talál információt arra, hogy milyen tervek vannak a
mezőgazdasággal kapcsolatban. Nincs helyi piac, törekvés sincs rá. Mindkét településrészen
szükség lenne helyi termelőket támogató piacokra. Megemlítésre sem került a Barják-féle
képeslapgyűjtemény, örül, hogy Maconkán tájház létesülhet. Mit jelent a helyi tévé
profitorientált működtetése? Csak az kerülhet bele, aki fizet? Lobbizást kér az elkerülő és
összekötő utak megvalósítására. Örömteli a romos ingatlanok lebontására való törekvés.
Nagy-Majdon József polgármester úgy látja, hogy a JOBBIK light, vagyis a bátor
lokálpatrióták felkészítették Cseresznyés Istvánt, aki a zászlójára tűzte a különböző dolgokat.
Több információja van arról, hogy Cseresznyés István a lokálpatrióták tagjaival tárgyal.
Személyes sérelme nem az ő személyes sérelme volt, hanem a városé. Kövesi Tibor úgy akart
segíteni a városnak, hogy alpolgármester lesz és meg volt halva a hatalomért. Így viszont ő
polgármesterként nem tartott igényt a tanácsadókra sem. Véleménye szerint a lokálpatrióták
és a tanácsadó testület között átfedés volt. Kövesi Tibor megkapta az infrastruktúrát ahhoz,
hogy a tanácsnoki feladatait megfelelő díjazás ellenében ellássa, de az neki nem volt elég.
Kiemeli, hogy egyiken sincsenek letiltva a városi tévében, nyugodtan megjelenhetnek ott,
ahol akarnak, fizetés nélkül, ha tudnak valami érdekeset és újat mondani a városnak, de
szerinte nem tudnak.
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A lokálpatrióták civil kezdeményezés első tagjait még ketten Kövesi Tiborral rakták össze.
Viszont Kövesi Tibor vezetésével kirakták őt a civil szervezetből, mint városvezetést, hiszen
úgy találták ki az alapszabályt. A lokálpatrióták rakták ki őt maguk közül, nem pedig ő okozta
a konfliktust. Ezek után Kövesi Tibor dolgozzon, akivel szeretne, ő nem biztos, hogy szeretne
vele dolgozni. Már bányász korában is különböző ötleteket lopott és ebből gazdálkodott, tehát
innen ne lopjon és ne vádaskodjon az ő irányába azzal, hogy ők az ő ötleteit lopják, inkább
nem kíván vele együtt dolgozni. A városvezetés nem lopja a lokálpatrióták ötleteit, hanem
mennek tovább azon a vonalon, amelyet a gazdasági programban megfogalmaztak. Az ő
olvasatában a Bátonyterenyei Lokálpatrióták nem civil mozgalom, hanem a Kövesi Fan Club.
Azokkal az emberekkel, akik értékesek benne, akik a város érdekében tenni akarnak, nem
pedig az egyéni érdekeik alapján szeretnének tenni, azokkal hajlandó együtt dolgozni, de a
lokálpatriótákkal, mint egyesülettel nem kíván együtt dolgozni Kövesi Tibor miatt.
Úgy véli, hogy Cseresznyés István és Horváth Tibor gyerekes vitája okozta, hogy
szétoszlatták az egyesületet Maconkán. Örül annak, hogy vannak olyan hagyományőrző
egyesületek, amelyek rendezvényeket vállaltak fel. Ipari parkok tekintetében elmondja, hogy
a Kormányhivatal felhívta az önkormányzat figyelmét, hogy a már meglévő barnamezős
területeiket igyekezzenek hasznosítani és ne zöldmezős területeket vonjanak be a termelésbe,
hiszen azok aránya eléri azt a maximum határt, amit a törvény rögzít. Az elmúlt időben a
barnamezős területeken jelentős spekuláns mozgalom volt, ezek zöme felszámolás alatt van
vagy követeléskezelőnél. A börtön 250 embernek fog munkát adni, a börtönben lévő
foglalkoztatottak mellett, így máris több munkahelyet teremt, mint két nagy csarnok. A
termőterületeket egy pár gazda gondozza, a gazdálkodókkal kapcsolatban vannak. Piac
létesítése tervbe van véve két helyszínen. A Bátony Tv-s véleménynyilvánítás minden
képviselőnek fel lett ajánlva a testületi ülések után, de Cseresznyés képviselő ezzel sokszor
nem kívánt élni. A TV stábja igyekszik minden rendezvényen megjelenni, ahová meghívják
őket, nincs senki letiltva a képernyőn való megjelenésről. A 23-as út súlyos milliárdokba
kerül, erre a pénzt elő kell teremteni, sőt súlyos érdekellentéteket szült a környékbeli
települések között. Ha a domborzati viszonyok miatt a kétszer két sávot nem tudják
megvalósítani, akkor máshol kerül megvalósításra, hiszen a kormány szándéka, hogy kétszer
két sávos utak kössék össze a városokat és az autópályákat. A 21-es útnál nagy probléma,
hogy a téglagyárnál nincs megoldva a gyalogos és kerékpáros út, ami jelentős balesetveszélyt
eredményez. Nem akadályozzák a 21-es út négysávosítását, de vannak sokkal fontosabb helyi
problémák. A hangoskodók nem biztos, hogy a többséget jelentik a városban sem a 21-es
útnál, sem a börtönnél. Minden problémát a maga komplexitásában kell nézni. Egy civil
köntösbe bújt politikai szervezet ne ártson a városnak. Szerinte együtt lehetne dolgozni velük,
vannak értékes ötleteket, csak azokat nem valamivel szemben, hanem együtt kellene
megvalósítani. Úgy érzi, hogy törekvéseiket a FIDESZ-szel szemben kívánják megvalósítani.
A párbeszédhez két fél kell, de jelen pillanatban falépítés folyik. Törekszenek a párbeszédre
mindenkivel.
Letovai Zoltán alpolgármester szeretné megvédeni a városban dolgozó fűnyírókat, akiket az
egyik legjobbaknak tart, hiszen az induló vegetáció burjánzását kapacitás híján képtelenség
levágni mindenütt, igyekeznek először a frekventált helyeken füvet vágni, türelmet kér. Az őt
megkereső civil szervezeteket mindig meghallgatja, igyekszik őket segíteni, a jó ötleteiket
támogatják, a rosszakról igyekeznek lebeszélni. Tudomásul kell venni, hogy ezen vidék
sajátosságai nem kedveznek a mezőgazdaságnak, nem olyan minőségűek a termőföldek, sok
jó minőségű föld került spekulánsok kezébe, akik nem művelésre, inkább haszonszerzésre
használják azokat. Egyetlen kitörési pontként a kis területet, de nagy munkaerőt igénylő
fűszer és gyógynövénytermesztést tartja. Nem a takarmány termesztés vagy az állattartás a
versenyképes ezen a vidéken.
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Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a közmunkaprogramban résztvevők
mindegyike hasznos munkát végez a városban, nem csak a fűnyírók. A befektetőkkel nem árt
óvatosnak lenni, hiszen sok várt ígéret meg sem valósult, olyanok viszont működnek, amikre
nem számítottak. Vannak biztató tárgyalások. Nem cél, hogy az embereket hosszú távon
közmunkán tartsák, a cél egy olyan létszám beállítása, amivel rentábilisan tudnak termelni. A
többség pedig a betelepülő cégeknél találjon munkát. Nézik azokat a lehetőségeket, hogy a
közmunkában dogozókat hogyan tudják bevonni képzésekbe, amelyeknél 6 óra munka 2
órányi tanulással van összekapcsolva, majd később ezek az emberek az induló gyárakban
találnak munkát. Van olyan generáció már, aki nem látta azt a pozitív családmodellt, hogy a
szülők dolgozni járnak. A közmunkában is meg vannak határozva teljesítményszintek, viszont
ha a legjobban teljesítő emberek el tudnak a munka világában helyezkedni, akkor az ott
maradó gyengébb kompetenciájú embereknél kérdéses, hogy hogy tudják a feladatokat,
minőséget teljesíteni.
Cseresznyés István megjegyzi, hogy nem a Lokálpatrióták írják az ő beszédeit, meg tudja
azokat ő is írni. Civil szervezeti tagként a hatalom nyomását folyamatosan a nyakában érezte
Maconkán. A Bátony Tv lehetőséget csak egyszer ajánlották fel a számára. Az elkerülő út
csak egy javaslat volt a részéről, az eszközök a városvezetés kezében vannak. Látja, hogy az
egészet komplexen kell kezelni, ehhez kérte Becsó Zsolt lobbi-tevékenységét.
Nagy-Majdon József polgármester nem azt mondta, hogy a Lokálpatrióták megírják
Cseresznyés István beszédeit, hanem felkészítették. Az elkerülő útnál nem mer ígérni semmit,
tervek már vannak, de sok anyagi forrást igényel, örülne, ha a ciklus végére lenne engedélyes
terv és ki lenne jelölve a nyomvonal. Igény esetén pedig mindenki meg tud jelenni a Bátony
TV-ben.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen és 3 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
47/2015.(V.06.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bátonyterenye Város
Önkormányzata 2015-2019. közötti ciklusra szóló gazdasági programját és azt a melléklet
szerint jóváhagyta.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

3. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 3.
MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság, Gembiczki Ferenc az Ügyrendi Bizottság, illetve Molnár Ferenc
a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és
a rendelet-tervezet elfogadását javasolják a testületnek.
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Cseresznyés István a 13. mellékletben talált néhány tisztázásra szoruló tételt: a 2014-20-as
ciklusprogram előkészítési feladatai 10 millió forint, polgármester számára berendezés
vásárlása 1 millió forint – ezek mit takarnak. Mi kerül a bátonyterenyei játszóterek
kerítésének kiépítésében 10 millió forintba? A Fáy tetőfelújítása az eredeti terv szerinti 50
millióról 62 millióra nőtt, nem találkoztak ezzel kapcsolatban közbeszerzéssel, de erre választ
kapott a bizottsági ülésen.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a berendezés vásárlása iroda felújítást
jelent.
Kovács Krisztián megjegyzi, hogy a bizottsági ülésen minden feltett kérdésre válaszolt. A 10
millió forint a tervek, tanulmányok 14-20-as programra való felkészítését takarja maga
mögött. A játszóterek kerítés-felújítás a megkötött szerződés alapján szerepel a
költségvetésben, áthúzódó tételt jelent 2015-re.
Nagy-Majdon József polgármester kiegészíti azzal, hogy a ciklusprogramnál feltüntetett
összeg 3 megvalósíthatósági tanulmányt takar (IVS, Szinergia). A kerítés-felújításban benne
van az összes játszótér mellett a Kossuth iskola kerítés-felújítása is (kapuk installálása,
behelyezése). A sportcsarnoknál az emelt költséget a pótmunkák (főleg a külső szigetelés)
idézték elő. A megrendeléseket a Városgazdálkodási Osztályon ki lehet kérni. A polgármester
számára vásárolt berendezés a titkársági irodák, a tárgyaló és a közlekedő felújítását foglalják
magukban.
Czikora Györgyné szerint retró kerítés is jó lenne a játszóterekhez.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen és 4 tartózkodás szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2015. (V.07.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

4. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS
GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ, TÓTH JÓZSEFNÉ MB.
INTÉZMÉNYVEZETŐ BKSZK
Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Tóth Józsefné megbízott
intézményvezetőt, a napirendi pont társelőterjesztőjét, aki részt vesz a napirendi pont
tárgyalásán.
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a tájékoztatót
megtárgyalta és az abban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
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Várszegi István véleménye szerint Bátonyterenyén e téren finoman fogalmazva sem túl jó a
helyzet. A 18 év alatti helyi gyerekek közel 50%-a részesül rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban, 532 fő részesül ingyenes étkezésben, 64 50%-os támogatásban. Ezek mellett
olyannal küzdenek, hogy pszichológus heti 2 órában van, a szülői elhanyagolás nagy számban
fordul elő, így nem tudja mi lehetne a megfelelő prevenció. Tapasztalata, hogy a helyzet egyre
romlik és nem a szakemberek munkája miatt.
Nagy-Majdon József polgármester szerint komplex megoldást kell keresni. A kormány
szándéka, hogy a családok ne segélyből éljenek, hanem próbálják őket a munka világába
visszavezetni főleg a többgyerekesek, akik így tudnak élni a családi adókedvezménnyel.
Bátonyterenye a megye utolsó helyéről a harmadik helyre ugrott a városok között
Balassagyarmat és Pásztó után a foglalkoztatás, munkavállalók tekintetében. Ugyanakkor
Szécsény külön komplex program segítségére szorul. Óriási a javulás az elmúlt 7 évben
Bátonyterenye tekintetében. A közmunkánál is jár az adókedvezmény, de egyéb
munkavállalásnál még nagyobb ez az összeg. Az étkeztetésnél is ügyelnek arra, hogy
iskolaidőben ne éhezzenek a gyerekek. Élni kell azokkal a kényszerítő lépésekkel, aminek
következménye, hogy egyre nagyobb számban helyezkednek el az emberek, ilyen pl. a
közmunkaprogram létszámának csökkentése. A cél, hogy a gyerekek pozitív családmodellt
lássanak. Ez a folyamat igen hosszú lesz viszont.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
48/2015.(V.06.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat
2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatót és az
abban foglaltakat tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

5. BESZÁMOLÓ BÁTONYTERENYE KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK
TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Lukács Márta megbízott
gazdasági vezetőt, aki részt vesz a napirendi pont tárgyalásán.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
49/2015.(V.06.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolót és az abban foglaltakat tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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6. JAVASLAT A 2015. ÉVI NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁRA
VONATKOZÓ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási 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 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
50/2015.(V.06.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi nyári
gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma által kiírt felhívásra pályázatot
nyújt be a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 2015. évi nyári
gyermekétkeztetésének biztosítása érdekében.
Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával és a pályázati kiírás szerinti nyilatkozatok
megtételével.
Határidő: 2015. május 8.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

7. JAVASLAT A 2015. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság az építési
beruházásokra vonatkozó javaslatot megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak erre
vonatkozó részének elfogadását javasolja a testületnek. A flotta tartós beszerzésére vonatkozó
javaslatot viszont nem tárgyalták.
Várszegi István javaslatot tesz arra, hogy a 4 közbeszerzésről egyenként szavazzanak, nem
szeretne csomagban szavazni róluk. Ez módosító javaslat is egyben.
Nagy-Majdon József polgármester nem támogatja a javaslatot, mivel az előterjesztés az éves
közbeszerzési terv módosítására irányul.
Várszegi István kérdése, hogy mi indokolta, hogy ezt az anyagot nem tudták hamarabb
megkapni, hiszen a bizottsággal is szerette volna megtárgyaltatni. Másrészt mi van a
közbeszerzések mögött, hiszen a két energetikai beruházást már tárgyalták. Viszont mindenki
számára meglepetés volt a hivatali és az önkormányzati gépjárműflotta tartós bérletének
közbeszerzési eljárása. Véletlen-e, hogy hiányzik a törvényességi ellenjegyzés a jegyző
részéről?
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Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy a kapkodás oka, hogy a kormány az
1290/2015.(V.05.) határozatával adta ki azt a felhívást, amelyben viszonylag hosszú és
kemény lobbi tevékenység után méltónak találta Bátonyterenye Önkormányzata törekvését
arra, hogy ezeket az intézményeket energetikailag felújítsák. Május 15-ig szerződést is kell
kötni. Az apparátus egész hétvégén dolgozott azon, hogy az önkormányzat a pénzhez
hozzáférjen. A Váci egyenlőre nincs benne, de információik szerint arra is lesz egy
kormányhatározat, ami ismét a testület összehívást tenné szükségessé. A jelenlegi
gépjárműparkkal a hivatal és az önkormányzat napi működése nem biztosított, ezért ez
irányba a közeljövőben lépni kell. A legvállalhatóbbnak a tartós bérlet tűnik új gépjárművek
bérlésére.
Nagy-Majdon József polgármester kiegészítésként felolvassa a Magyar Közlönyben
megjelent információkat a kormánydöntéssel kapcsolatosan. Eszerint a Támogató Hatóság
egyoldalúan eláll a támogatási szerződéstől, ha a projekt megvalósításához szükséges
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig nem lépnek hatályba, így a közbeszerzés
lebonyolítása épp hogy belefér. A projekt záró elszámolás benyújtásának meg kell történnie
2015. október 31-ig. Ez indokolta a sürgősségi előterjesztést. A Váci Gimnázium esetében
feltételes közbeszerzést indítanak, így ha nyer a pályázat, a gimnázium épületét is fel tudják
újítani. Jelenleg az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy egy összegben
gépjárművet vásároljon. A közelmúltban felmérték a kistérségi gépjárműparkot, ezt
értékesíteni kívánják. A meglévő gépjárműpark futásteljesítménye már igen magas.
Lízingszerződés éven túl csak kormányengedéllyel köthető, így csak a tartós bérlet maradt
lehetőségként, amit a ciklus elején célszerű kötni, hogy a következő ciklust ne terhelje. A
jelenlegi gépparkkal a napi igényeket már nem tudják kielégíteni. A gépjárműflotta
előkészítése már elkezdődött, a lehetőségeket felmérték.
Várszegi István szerint a két épület energetikai felújítása már volt a testület előtt, akkor már
megszavazták. Viszont a gépjárművekkel kapcsolatban szerette volna látni, hogy hány darab,
milyen célra, mennyi időre. Szeretné leírva látni, hogy milyen célra szeretnék ezeket a
gépkocsikat használni. Ha bemutatják, hogy mely szervezetek, milyen célra, hogy használják
a gépkocsikat, akkor nem lesz ennek elrontója. Váratlanul érte, hogy a két épület közé
bekerültek a gépjárművek. Szeretné bővebben látni, ezért is kérte, hogy külön szavazzanak az
egyes tételekről.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy személyi használat egyedül neki lett
megszavazva, emellett a két sofőrnek lenne gépkocsi és ezek mellett egy kulcsos gépkocsi,
erről szól az ajánlat, amiről majd a képviselő-testület fog dönteni. Most a közbeszerzési
eljárások elindításáról fognak dönteni, ami után ismét a testület fog dönteni. Új
gépjárművekről van szó, a tartós bérlet működési költségként fogható fel, ami elszámolható
bizonyos pályázatoknál. A KEOP pályázat 100%-os finanszírozású. A történet szolgáltatás
vásárlásról szól, nem vagyoni jellegű. Vanya Gábor gépkocsija ugyanilyen konstrukcióban
volt.
Dr. Lengyel Tamás jegyző hozzáteszi, hogy ezek új pályázatok, 100%-ban államilag
támogatottak.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a közbeszerzési terv módosítása a négy
közbeszerzéssel teljes, azt nem tudja szétbontani. Tudomásul vette, hogy Várszegi István az
energetikai közbeszerzéseket támogatja, viszont a másik kettőt nem. A végén visszajön a
testület elé.
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Várszegi István javasolja, hogy az autót és az iskolákat vegyék külön.
Nagy-Majdon József polgármester erre nem lát lehetőséget, mivel nem az egyes
közbeszerzésekről kell most dönteni, hanem a terv módosításáról.
Kiss László aljegyző megjegyzi, hogy az épület-felújítások és a gépkocsi beszerzések teljesen
különböző eljárások keretében fognak történni. A két építési beruházásnál annak értéke miatt
az ajánlatkérő a képviselő-testület, az ajánlattételi felhívás visszakerül a testület elé. A
gépkocsik ügyében a polgármester átruházott hatáskörben 25 millió forintig eljárhat, mint
ajánlatkérő.
A Képviselő-testület Várszegi István módosító javaslatát 5 igen és 7 nem szavazattal nem
fogadta el.
Várszegi István szerint az aljegyző által elmondottak őt erősítették meg, hiszen a gépkocsik
ügyében a polgármester saját hatáskörben dönthet, így ha ezt most megszavazza, akkor abba
már nem lesz több beleszólása.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a KEOP pályázatok nem a régebben
beadottak, ezekre új felhatalmazás kell.
Dr. Barta Judit jogi referens megerősíti az aljegyző által a közbeszerzések lefolytatásáról
elmondottakat.
Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy a testület arról dönt most, hogy a négy
közbeszerzést előkészítse-e, de ehhez a közbeszerzési tervet módosítani kell. A gépkocsik
esetében az eljárást elindíthatja ő is, de a végső döntést a testület hozza majd meg.
Kiss László aljegyző a helyzetet tisztázandó elmondja, hogy a testületnek most abban
mindenképp döntenie kell, hogy módosítja a közbeszerzési tervet, hiszen anélkül egy
közbeszerzési eljárás nem indítható meg. A testületnek most a gépkocsival kapcsolatos
eljárásokat is fel kell venni a közbeszerzési tervbe. Onnantól viszont az önkormányzat
közbeszerzési szabályzata szerint a gépkocsik ügyében a döntési jogkör át van ruházva a
polgármesterre.
Czikora Györgyné megjegyzi, hogy a gépkocsi beszerzés két részre van bontva:
önkormányzat és hivatali, ami ha egy eljárás lenne, akkor már meghaladná azt az összeget,
hogy a polgármester saját jogkörben dönthessen benne. Mi lesz a jelenlegi autókkal?
Dr. Lengyel Tamás jegyző hozzáteszi, hogy a hivatal és az önkormányzat két külön
költségvetési tétel, ezért lesz két közbeszerzési eljárás. Úgy véli, hogy a jelenlegi autókat már
nem érdemes megtartani, de sorsukról később döntenek. Komplex cserét terveznek a
gépkocsiparknál.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal az
alábbi határozatot fogadta el:
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51/2015.(V.06.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi
közbeszerzési terv 1. módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület egyetért „A II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános
Iskola épületének energetikai fejlesztése” valamint a „A bátonyterenyei Váci Mihály
Gimnázium épületének energetikai fejlesztése„ című pályázatok előkészítésével és
benyújtásával, mivel a fejlesztések jelentős energetikai megtakarítást és
költségcsökkenést jelentenek a fenntartó számára, valamint növekszik az
önkormányzati tulajdonban lévő épületek értéke.
Határidő:
Felelős:

pályázati kiírás szerint
Nagy-Majdon József polgármester

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy-Majdon József polgármestert
-

a pályázatokhoz szükséges előkészületek elvégzésére,
a pályázatok összeállítására és benyújtására, melynek során akkreditációval,
referenciákkal rendelkező tanácsadó szervezet munkáját is igénybe veheti.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy-Majdon József polgármester

3.) A Képviselő-testület a 37/2015.(III.27.) Öh. sz. határozattal elfogadott 2015. évi
közbeszerzési terv „II. Szolgáltatás megrendelés” pontját az alábbi 2 ponttal, a „III.
Építési beruházás” pontját pedig, az alábbi 2 ponttal egészíti ki.

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

Irányadó
eljárásrend,
eljárás típus

Időbeli ütemezés
A
az eljárás
szerződés
A
közbeszermegindításának
teljesítésének
zés becsült közbeszerzés
, illetve a
várható
értéke
lebonyolító- közbeszerzés
időpontja vagy a
ja
(nettó)
megvalósításán
szerződés
Ft-ban
ak tervezett
időtartama
időpontja

II. Szolgáltatás megrendelés

3. Önkormányzati
gépjármű flotta tartós
bérletének közbeszerzési
eljárása

A Kbt. 122. §
(7) bekezdése
alapján
hirdetmény
közzététele
nélküli
tárgyalásos
eljárás

8-25
millió Ft

Külső
közbeszerzési
tanácsadó

4. Polgármesteri Hivatal
gépjármű flotta tartós
bérletének közbeszerzési
eljárása

A Kbt. 122. §
(7) bekezdése
alapján
hirdetmény
közzététele
nélküli
tárgyalásos
eljárás

8-25
millió Ft

Külső
közbeszerzési
tanácsadó

2015.II.
negyedév

2015.II.
negyedév

2015. II
negyed év

2015. II
negyed év

Megjegyzés,
egyéb
információ
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III. Építési beruházás

1. A II. János Pál Pápa
Katolikus Óvoda és Iskola
épületének energetikai
fejlesztése

A Kbt.
Harmadik
rész szerinti
nemzeti
eljárás,
hirdetmény
és tárgyalás
nélkül, a
Kbt. 122/A.
§ (1)
bekezdés
szerint

2. A bátonyterenyei Váci
Mihály Gimnázium
épületének energetikai
fejlesztése

A Kbt.
Harmadik
rész szerinti
nemzeti
eljárás,
hirdetmény
és tárgyalás
nélkül, a
Kbt. 122/A.
§ (1)
bekezdés
szerint

50-150
millió Ft

Külső
közbeszerzési
tanácsadó

2015.II.-III.
negyed év

2015. II.-III.
negyed év

50-150
millió Ft

Külső
közbeszerzési
tanácsadó

2015.II-III
negyed év

2015. II-III
negyed év

4.) A Képviselő-testület hozzájárul a 3. pontban körülírt közbeszerzési eljárások
előkészítésének megindításához.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy-Majdon József polgármester

EGYEBEK
Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy egy igen csúnya perből kiindulva a
városban az egyik játszótér sem kerül megnyitásra mindaddig, amíg a maximális biztonságot
nem tudják garantálni.
Molnár Ferenc az illegális hulladéklerakók megszüntetése ügyében szeretné, ha felmérnék,
hogy kik fizetnek szemétdíjat és kik nem, hiszen a lerakók pár nap alatt újratermelődnek. A
Nyárjas úton 5 családnál nincs kiépítve a vízhálózat, igény van annak kiépítésére. A faluban a
Lengyendi út, Mátrai úton és a Hősök útján nincs gázhálózat kiépítve, erre is volna igény.
Villany esetében vannak olyan részek, ahol az oszlopok nagyon messze vannak egymástól.
Cseresznyés István kérdése, hogy mikorra várható a lakótelepi járda befejezése. Kéri, hogy a
játszóterekkel kapcsolatban ne büntessék az egész várost, mivel nincs játszótér, a lakótelepi
régi, életveszélyesnek nyilvánított játszótérre viszik ki a gyerekeket. Mikorra várható a
játszóterek megnyitása? Békési Viktorné beázási problémáját tolmácsolja.
Gubán Zoltán jelzi, hogy a beázási problémát már megoldották, a foltok a korábbi beázásról
maradtak.
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Letovai Zoltán alpolgármester szeretne ígérvényt tenni, hogy legkésőbb gyereknapra a város
összes játszótere ismét használatba vehető lesz, ezért kérdezi a műszaki osztályvezetőt, hogy
melyik az a legkorábbi időpont, amikor a játszóterek megnyithatók lesznek.
Kerekes László pontos választ nem tud adni a játszóterek megnyitására. A felújítás a
közmunkaprogram keretében folyik, ennek nehézségei a játszótereknél is láthatók.
Igyekeznek, de kb. 1-2 hét kell az újbóli megnyitáshoz. Kéri viszont a közmunka irányítóit,
hogy nagyon figyeljenek oda a munkavégzésre.
Cseresznyés István egy mozgássérült lakó kijárati problémáját jelzi a Barátság út 1. szám
alatt, kéri a közterület akadálymentesítését.
Czikora Györgyné örömmel értesült Dancsó János országos kitüntetéséről, amiről az
országos médiák is hírt adtak.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy ők is gratuláltak Dancsó Jánosnak,
akivel megvitatták a helyi szakképzés helyzetét, jövőjét.
Gagyi Róbert Cseresznyés István felvetésére elmondja, hogy a járda térköve már legyártásra
került, az 1 hónap múlva lesz kész kb. A Barátság út hátsó részén egy kivezető hamarosan
elkészül. A Barátság út 5. előtt lévő nagy nyárfa zavarja a lakókat, annak kivágását kérik. A
régi Jedlik úti játszótér torzóit kéri eltűntetni.
Sulyok Tibor a múlt héten járt Szupatakon, amit az ott élők igen mostoha településrésznek
tartanak. A lakók súlyos problémaként vetették fel, hogy a ravatalozóban nincs áram. A
temetőhöz vezető úton sincs egyáltalán világítás. A lakóházak egy része penészedik, mert az
út mellett nincs árok kialakítva. Kéri a problémák mielőbbi orvoslását.
Nagy-Majdon József polgármester kéri, hogy amit lehet, tegyék bele a közmunkába.
Kerekes László jelzi, hogy az ÉMÁSZ-tól már megrendelték a közvilágítást, viszont az
elkészült tervet újra kell gondolni.
Molnár Ferenc jelzi, hogy sokan kérdik, hogy az ipari parkban tervezik-e buszmegálló
kialakítását.
Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy kérték a buszjáratok munkakezdéshez, végzéshez
igazítsák a menetrendet. A buszmegállót az ipari parkon belül tervezik kialakítani.
Nagy-Majdon József polgármester egyeztetni fog a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztővel az
ipari park jobb megközelíthetősége érdekében. Ügyelni kell arra, hogy az egyházi iskolába
történő tanulószállítást is érintheti a menetrend változás. A bérletkompenzáció kiesése viszont
pénzügyi dolgokat is érint.
Molnár Ferenc lát lehetőséget a munkásjáratok és a tanulószállítás összehangolására. Először
az igényeket kell felmérni.
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Nagy-Majdon József polgármester a napirendi pontok megtárgyalását követően, egyéb
hozzászólások hiányában a testület ülését 18 óra 55 perckor bezárja.

k.m.f.

Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző

