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JEGYZŐKÖNYV
Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 26-án
megtartott üléséről.
Jelen vannak: 10 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Rákos Szabolcs alpolgármester
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
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 10 fő jelen van, Sulyok
Tibor képviselő később érkezik, Macska Tamás képviselő távolmaradását előzetesen jelezte, a
Képviselő-testület határozatképes, az ülést 10 óra 22 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja meg a testület
az alábbi módosítással:
 A meghívóban 12. napirendi pontként szereplő, a Bátonyterenye, Szent István út 9.
sz. alatti 177 hrsz-ú beépítetlen ingatlan parkoló céljára történő megvásárlásáról
szóló javaslat,
 ennek megfelelően az 1. -11. napirendi pontok számozása eggyel növekszik,
 illetve 10. napirendi pontként kerüljön felvételre a 2017. évi belső ellenőrzési terv
elfogadásáról szóló javaslat.
A Képviselő-testület a napirendre tett módosított javaslatot 10 igen szavazattal az alábbiak
szerint elfogadta:
1. Javaslat a Bátonyterenye, Szent István út 9. sz. alatti 177 hrsz-ú beépítetlen ingatlan
megvásárlására (parkoló céljára)
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
2. Tájékoztató Bátonyterenye Város Önkormányzatának 2016. I. félévi költségvetésének
teljesítéséről
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
3. Javaslat Bátonyterenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 3.
módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
4. Javaslat a költségvetési évet követő három évben az önkormányzat saját bevételeinek
és az adósságot keletkeztető ügyleteiből várható fizetési kötelezettségeinek
módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
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5. Tájékoztató a Bátonyterenye és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány 2015. évi
működéséről
Előterjesztő: Jászai Nagy István az Alapítvány elnöke
6. Beszámoló a Közoktatásért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Lászlóné Hajnal Márta Csilla a kuratórium elnöke
7. Tájékoztató a Bátonyterenyei Városi Óvoda 2016/17-es nevelési év személyi és tárgyi
feltételeiről
Előterjesztő: Tóthné Kállói Mária óvodavezető
8. Javaslat a közútkezelői hatáskör átruházásával összefüggésben az önkormányzat és
szervei szervezeti és működési szabályainak egyes kérdéseiről szóló 1/2011. (I.28.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
9. Javaslat az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
10. Javaslat a 2017. Évi Belső ellenőrzési Terv elfogadására
Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző
11. Javaslat „Bátonyterenye Város Településendezési Eszközeinek Felülvizsgálata” című
terv elfogadására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
12. Előterjesztés a „Határon és korokon átívelő kulturális örökség bemutatása a történelmi
Nógrád területén” című pályázat benyújtásáról és az önerőről
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
13. Javaslat a Bátonyterenye, Nemti úti „vásártér” ingatlanrész ingyenes használatának
biztosítása a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság részére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
14. Javaslat a Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3. sz. alatti gyógyszertár bérleti
szerződésének meghosszabbítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE, SZENT ISTVÁN ÚT 9. SZ. ALATTI 177 HRSZ-Ú
BEÉPÍTETLEN INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA (PARKOLÓ CÉLJÁRA)
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent Csonka Csaba
plébániai kormányzót. Elmondja, hogy Rákos Szabolcs alpolgármesterrel és Király Attila
képviselővel egyeztettek arról, hogy a kisterenyei temető és a templom körül enyhíteni kell a
parkolási problémákat. Idegen telken nem akartak egy nagyobb beruházást végezni. A
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lerombolt káplánlakás helyén lévő üres területet megvásárolnák, ott támfal megerősítéssel egy
szórt köves parkolót alakítanának ki 20-30 gépkocsi számára.
Bognár Ferenc a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja és Várszegi István a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Czikora Györgyné az elképzelést szükségesnek és jónak tartja a területért kért árat pedig
korrektnek.
Sulyok Tibor képviselő megérkezett, a testület létszáma 11 főre változott.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
124/2016.(X.26.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye,
Szent István út 9. sz. alatti, 177 hrsz-ú beépítetlen ingatlan megvásárlására vonatkozó
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata megvásárolja a Magyar Katolikus Egyház Kisterenyei
Egyházközössége (Római Katolikus Plébánia, székhelye: 3078 Kisterenye, Szent István út 12.,
képviselő: Csonka Csaba plébániai kormányzó) tulajdonát képező Bátonyterenye, Szent
István út 9. szám alatti 1.683 m² nagyságú ingatlant 600.000 Ft + ÁFA eladási áron.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
A Képviselő-testület az ingatlan vásárlás fedezetét a Városi Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének a „Szent István úti 177. hrsz. alatti földterület megvásárlása” elnevezésű
előirányzata terhére biztosítja.
A Képviselő-testület az ingatlant a tényleges funkció (parkoló) kialakításáig a forgalomképes
üzleti vagyoni körbe sorolja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

2. TÁJÉKOZTATÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. I.
FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Gembiczki Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke, Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke, Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot
megtárgyalták és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
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Várszegi István kérdésére Kovács Krisztián osztályvezető azt a tájékoztatást adja, hogy az I.
félévben nem történt a Vagyonkezelő Nkft. részéről lakbér bevétel befizetése, az összeget a
cég kezeli a megkötött szerződések alapján.
Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy a Vagyonkezelő Nkft. beszedi a bérleti
díjat a különböző bérlemények után. Másrészt az önkormányzatnak is meg kell támogatni a
céget, hogy tudjon működni. Az elszámolás év végén történik. A bevételt összegszerűen nem
tudja megmondani.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
125/2016.(X.26.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő–testülete megtárgyalta a Városi
Önkormányzat 2016. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót és azt
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy-Majdon József polgármester

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 3. MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

3. JAVASLAT

2016.

ÉVI

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, Gembiczki Ferenc az
Ügyrendi Bizottság elnöke, Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot
megtárgyalták és a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Várszegi István megjegyzi, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén ő tartózkodott, mert
a módosítás tartalmazza a tésztaüzem megvételét is.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2016.(X.27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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4. JAVASLAT

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVBEN AZ
ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEIBŐL VÁRHATÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
126/2016.(X.26.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a költségvetési évet
követő három évben az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető
ügyleteiből várható fizetési kötelezettségeinek módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29./A §-ában foglaltak alapján, valamint a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése és 45. §. (1) a) pontja szerint
az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat
melléklete szerint állapítja meg.
2. A Képviselő-testület a 31/2016. (III.31.) Öh. számú határozatát visszavonja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

5. TÁJÉKOZTATÓ A BÁTONYTERENYE ÉS KÖRNYÉKE KÖZBIZTONSÁGÁÉRT
ALAPÍTVÁNY 2015. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: JÁSZAI NAGY ISTVÁN AZ ALAPÍTVÁNY ELNÖKE
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent Jászai Nagy Istvánt
az Alapítvány elnökét, aki a napirendi pont előterjesztője is.
Megköszöni az Alapítvány munkáját, jó az együttműködés mind a hivatallal, mind a
rendőrkapitánysággal.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
127/2016.(X.26.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő–testülete megtárgyalta a Bátonyterenye és
Környéke Közbiztonságáért Alapítvány 2015. évi működéséről szóló tájékoztatót és azt
elfogadja.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy-Majdon József polgármester

Jászai Nagy István megköszöni az önkormányzat Biztonságos Vakációért tábor
lebonyolításához nyújtott támogatását.

6. BESZÁMOLÓ

A
KÖZOKTATÁSÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY
2015.
ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: LÁSZLÓNÉ HAJNAL MÁRTA CSILLA A KURATÓRIUM ELNÖKE

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a napirendi pont előterjesztője, Lászlóné
Hajnal Márta Csilla, a Kuratórium elnöke nem jelent meg a testületi ülésen.
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. Viszont
még mindig nem érzik azt, hogy kitágult volna az alapítvány működése, az alapítvány
tevékenysége szinte csak a buszbérletekre irányul. Más tevékenységet is be lehetne vonni,
ezzel kapcsolatban szívesen meghallgatták volna az alapítvány elnökét.
Várszegi István megemlíti, hogy a múlt héten volt egy oktatási kerekasztal, amit a
polgármester hívott össze. Egyetértett azzal, hogy az oktatás helyzete nem túl rózsás a
városban. Ezt követően megnézte az alapítvány 2013-14-15-ös beszámolóját. Szeretné
megkérdezni, hogy mit takar a beszámoló utolsó sorában az 500 ezer forint elkülönített,
lekötött tőke. A beszámoló azt tartalmazza, hogy a tanulókat, pedagógusokat nem tudják
támogatni. Viszont lehetne 1%-ot utalni az alapítvány részére, de nem derül ki, hogy ilyen
bevétele volt-e az alapítványnak. Az utolsó támogatás az volt, amit a polgármester és a térség
országgyűlési képviselője 2013-ban adott az ÉMÁSZ révén. Véleménye szerint az alapítvány
munkáját fel kellene futtatni. Megjegyzi, hogy tegnap kapott egy meghívót a Teret a
tehetségnek Alapítványtól egy jótékonysági bálra, mely az Angyalkert Óvodát és a Katolikus
Iskolát támogatja, és a meghívón töménytelen mennyiségű támogató van felsorolva. A
Közoktatásért Közalapítvány mindhárom iskolát támogatja, ezért annak lendületet kell adni.
Emlékei szerint nem látta a tévében, hogy kértek volna SZJA 1%-ot, viszont ha csak a
pedagógusok befizetik az alapítványba az adójuk 1%-át, már akkor is jelentős bevételhez
jutna. Az alapítvány évek óta csak a bérletekre koncentrál. Az alapítványra szükség van és
van benne lehetőség, amit nem aknáznak ki. A Közbiztonságért Alapítványnál megvalósul az
összefogás, illetve a katolikus iskola alapítványánál is.
Nagy-Majdon József polgármester sajnálja, hogy a kuratórium elnöke nincs jelen az ülésen.
Úgy véli, hogy az alapítvány tevékenysége nagymértékben személyfüggő. A kerekasztal
beszélgetésen Lászlóné Hajnal Márta nem csak az egyházi iskolát képviselte, hanem az
alapítványt is, de nem jelzett problémát annak működésénél. A beszámoló elfogadását nem
támogatja a Várszegi István által is jelzett problémák miatt.
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Rákos Szabolcs alpolgármester megjegyzi, hogy az alapítvány egyetlen pályázatot sem adott
be, pedig igen sok pályázatot írtak ki. A BURSA mellett jó lenne egy, a fiataloknak szóló
elismerést is bevezetni, ami tanulmányi vagy sporteredmény alapján díjazná a fiatalokat és
erre nagyon alkalmas lenne ez az alapítvány. Nem első alkalom, hogy az alapítvány elnöke
nem jelenik meg a testület ülésén, személyfüggőnek látja a működést, ami, ha nem megy,
akkor változtatni kell rajta.
Várszegi István nem szeretne személyeskedni, de ez ügyben mindig partnerek. Amíg nem
derül ki, hogy mi az elkülönített 500 ezer forint, addig tartózkodni fog a beszámoló
elfogadásánál.
Molnár Ferenc javasolja, hogy vegyék le a beszámolót most napirendről, tegyék át a
novemberi ülésre, melyre hívják meg a kuratórium elnökét, akihez bőven lenne kérdés.
Czikora Györgyné egyetért a javaslattal, úgy is tűnhet akár a beszámolók alapján, hogy az
alapítványra nincs szükség, mert a bérleteket a hivatal is kezelni tudná.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal a beszámoló napirendről
történő levétele mellett döntött.

7. TÁJÉKOZTATÓ A BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA 2016/17-ES NEVELÉSI
ÉV SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEIRŐL
ELŐTERJESZTŐ: TÓTHNÉ KÁLLÓI MÁRIA ÓVODAVEZETŐ

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent Tóthné Kállói Máriát
a Városi Óvoda vezetőjét, aki a napirendi pont előterjesztője is.
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Várszegi István jelzi, hogy szeretné megnézni az Óvoda Munkatervét, illetve a Napsugár
Óvoda létszámkeret túllépésével, a pedagógiai asszisztensek munkájának hasznosításával, 2.3
H-s gyerekek számával, illetve az óvodafejlesztéssel kapcsolatos kérdésére Tóthné Kállói
Mária az alábbi választ adja:
Az alapító okirat a törvény által meghatározza, illetve a fenntartó elfogadta, hogy a létszám
30-33%-kal emelhető. A maximált létszámadatokba a napsugár tagóvoda létszáma belefér.
Elismeri, hogy a Napsugár tagóvoda létszáma magas, de a kisterenyei szülőknek felajánlották,
hogy a Csupafül és az Őzike tagóvodák fogadják a gyerekeket, hiszen a kismaconkai részről a
megteendő út távolsága mindhárom intézmény felé. Ezért a létszám arányosan elosztható.
A törvény és rendelet a pedagógiai asszisztensek létszámát úgy határozza meg, hogy 3
csoportonként lehet 1 fő. A költségvetés 4 pedagógiai asszisztens foglalkoztatását támogatja,
akik azokban az óvodákban, ahol a 2-3 H-s gyerekek aránya magasabb vannak jelen.
Az óvodafejlesztési pályázatot a kistérségi társulás fenntartása alatt kezdték el. Mind a 4
városi fenntartású tagóvodát érinti. Ebből udvari eszközök fejlesztése, továbbképzések,
informatikai eszközök fejlesztése és belső fejlesztőjátékok vásárlása valósult meg.
A hátrányok halmozottan jelentkeznek a két településrészen a Tölgyfa és a Napsugár
tagóvodákban. A H-s indokok nyilvántartásai pontosak, hiszen a gyámüggyel és a szociális
osztállyal karöltve készülnek.
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A szakmai munkát egyik intézményében sem kérdőjelezi meg, mind a négy óvodában minden
óvodapedagógus bevonásával megvalósul a tehetséggondozás, a matematikai képességfejlesztés, a környezeti nevelés és a differenciált fejlesztés. A tapasztalatokat egymásnak is
átadják. A 4 pedagógiai asszisztens nagyban segíti ezt a munkát.
Czikora Györgyné kiemeli, hogy az óvodavezető megválasztásakor jó döntést hozott a
testület. A problémás gyerekeknél sokszor volt kevés a létszám, ebben segítenek a pedig
segítenek a pedagógiai asszisztensek. Az elvárás és a köszönet megfelelő aránya olyan
hangulatot teremt az óvodákban, ahol mind a gyerekek, mind a kollégák jól érzik magukat.
Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy ő is csak szuperlatívuszokban tud
beszélni az óvodákban folyó szakmai munkáról, személyi és tárgyi fejlesztésekről. Az oktatási
kerekasztalon elhangzott, hogy az óvodákban lévő szakmai munkát meg kell erősíteni, hogy a
gyerekek minél kisebb hátránnyal kerüljenek be az iskolákba. Bár nem önkormányzati
fenntartás alatt vannak, de az iskolai életbe is be fognak segíteni szakemberekkel, ha
szükséges. A kerekasztalt is azért hozták létre, mert hisznek abban, hogy a település jövője az
oktatáson áll vagy bukik. Az álam a szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítja, de azt
a pluszt nem teszi hozzá, ami a térségben indokolt lenne. Nem csak az épületeket kell az
önkormányzatnak felújítani, hanem szakmai segítséget is meg kell adni. Az integrált nevelés
jogi hátterét rendezték, de a pénzügyi, személyi hátteret nem adták mellé. A hátrányokat már
az óvodában csökkenteni kell. Az iskolarendszer belső megerősítését tervezik a felzárkóztatás
és a tehetséggondozás érdekében, amihez a GYEP 2 program is hozzá fog járulni.
Molnár Ferenc örül annak, hogy az óvodák igyekeznek a problémákat megoldani,
igyekeznek a hozzájuk forduló óvodáknak segítséget nyújtani.
Rákos Szabolcs alpolgármester utal arra, hogy korábban létrehoztak egy felzárkóztatási
kerekasztalt, ide mindenkit, civil szervezetek is meghívtak.
Tóthné Kállói Mária hozzáteszi, hogy az Oktatási Hivatal vezetője elmondta, hogy a
következő évben indul egy IPR pályázat, melybe szeretnének bekapcsolódni.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
128/2016.(X.26.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő–testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Városi Óvoda 2016/17-es nevelési év személyi és tárgyi feltételeiről szóló tájékoztatót és azt
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy-Majdon József polgármester
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A
KÖZÚTKEZELŐI
HATÁSKÖR
ÁTRUHÁZÁSÁVAL
ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS
MŰKÖDÉSI SZABÁLYAINAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ 1/2011. (I.28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

8. JAVASLAT

Gembiczki Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke és Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Cseresznyés István kérdése, hogy mi volt az a kiváltó ok, ami miatt most, öt év után kerül a
rendeletbe ez a módosítás. Hat éve, mióta képviselő, nem emlékszik, hogy ilyen témában
döntött volna a testület. Összefügg-e a 21-es négysávosításával a módosítás?
Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy a közelmúltban történt egy olyan módosítás, ami
ezt indokolttá tette. Korábban jegyzői hatáskörben volt, majd testületi hatáskör lett, ami nem
jelent kellő rugalmasságot az ügyintézésben.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2016.(X.27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályainak egyes kérdéseiről szóló
1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

9. JAVASLAT

AZ

ÖNKORMÁNYZAT

KÖZMŰVELŐDÉSI

FELADATAINAK

ELLÁTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke és Molnár Ferenc a
Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Cseresznyés István utal arra, hogy a bizottsági ülése alaposan megtárgyalták az
előterjesztést, ahol az ügyvezető is jelen volt és megválaszolta a kérdéseit, elmondta mi
mindent végzett mióta az uszoda élén van. Kéri, hogy a tévé nyilvánosságán keresztül a
lakosságot is tájékoztassa az eddig végzett munkájáról és a terveiről.
Nagy-Majdon József polgármester nem támogatja a felvetést, az ügyvezető inkább majd a
májusi ülésen számoljon be a végzett munkáról a többi cégvezetővel együtt.
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Cseresznyés István tudomásul veszi a polgármester véleményét. Megjegyzi, hogy az uszoda
ügyvezetője embert próbáló feladat előtt áll, hiszen csak néhány hónapja dolgozik a városban,
nem látni tisztán, hogy az uszodában is mit sikerült eddig elérnie annak tükrében, hogy az
eltelt időszakban több ügyvezetőnek is bizalmat szavazott a testület látatlanban és utána
jelentkeztek problémák.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy akkor, amikor a testület felhatalmazást
adott az átszervezésre még nem Szedlák Imre volt az ügyvezető. Megbízása óta a testület
döntéseinek megfelelően végzi a munkáját. Az elmúlt hónapokban az ügyvezető megismerte
az uszoda működését, partnereit, az alkalmazottakat, megismerkedett az intézmények műszaki
paramétereivel és problémáival, átnézte a dokumentációkat, melyekben pótlás történt.
Lépéseket tett karbantartási ügyekben (fűtés), megvizsgálta az intézményhálózatot és elkezdte
az átalakítás szervezeti részét és a költségvetést összerakni. Egyeztetéseket folytatott a
fenntartóval a szerkezeti átalakításról, ennek alapján készült el az előterjesztés, amely viszont
még tartalmaz hibákat.
Cseresznyés István negatívnak tartja, hogy a művelődési ház dolgozóit átveszi a tanuszoda és
az előterjesztésben van egy mondat mely szerint, ha nem, vagy negatívan nyilatkoznak az
átadásról-átvételről vagy bármiről, akkor egy évig nem kapnak munkaviszonyt. Javasolja,
hogy ezt a nyílt fenyegetést vegyék ki a megállapodásból.
Nagy-Majdon József polgármester nem javasolja ennek az elfogadását, hiszen az
előterjesztés megfelelő jogi kontroll mellett készült.
Dr. Lengyel Tamás jegyző hozzáteszi, hogy a mondat arról szó, hogy ha a művelődési ház
dolgozója nem vállalja a továbbfoglalkoztatását az új cégnél, akkor a munkajogi szabályok
szerint végkielégítésben részesül, így méltatlannak tartaná, ha egy éven belül a cég ugyanazt a
munkavállalót visszavenné.
Cseresznyés István támogatja a hatékonyabb működést, viszont az igazgatónak hagyna még
egy évet, hogy bizonyítson és rendbe tegye az uszodát.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy az átalakításról a testület másfél éve
hozott döntést. Az átalakításhoz az ügyvezető minden segítséget megkap. Meggyőződése,
hogy a gazdasági szemlélet jót fog tenni az intézménynek. A promóció most szegényes a
művelődési háznál, alig látni a szervezett programokat. Az uszoda nem profitorientált cég, de
a gazdasági szemlélet hiányzik belőle. Emiatt nem engedi beilleszteni a könyvtárat az Nkftbe, az egy önálló szervezeti egység lesz.
Várszegi István szerint a holtpontról már évek óta el kell mozdulni, úgy véli, hogy ez
személyfüggő is. Ők eddig is mindenkinek megadták a bizalmat. Kíváncsi arra, hogy a tervek
hogyan valósulnak meg. Figyelni kell viszont a közművelődési struktúrára, a meglévő
szaktudásra számítani kell.
Czikora Györgyné utal arra, hogy megválasztásakor az uszoda ügyvezetője az átszervezés
tudatában vállalta el a feladatát. Meglátása szerint az ügyvezetőnek menedzselnie kell majd az
intézményt, ami a város javát szolgálhatja. Lehetségesnek tartja, hogy létszámbővítésre is
szükség lesz.
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbi határozatot fogadta el:
129/2016.(X.26.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat
közművelődési feladatainak ellátására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület az Önkormányzat közművelődési feladatainak közművelődési
megállapodás keretében történő ellátásával egyetért.
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a feladatellátás tervezett módja
tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma minisztere véleményét kérje meg.
3.) A polgármester a miniszter véleményének ismeretében a szükséges döntéseket készítse
elő és azt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző

10. JAVASLAT A 2017. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ
Várszegi István megjegyzi, hogy a 4 pontban lévő ellenőrzési feladatnál nincs utalás a
vagyonkataszterre. Elég-e a 3. pontra a 15 nap?
Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy az része és kiindulópontja a feladatnak.
Megítélése szerint elég a 15 nap, de ha nem, akkor a terv módosítható.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
130/2016.(X.26.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzési tervet a
melléklet szerint elfogadja.
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: 2017. december 31.
Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző
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11. JAVASLAT „BÁTONYTERENYE VÁROS TELEPÜLÉSENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
FELÜLVIZSGÁLATA” CÍMŰ TERV ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a
javaslatot megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a
testületnek.
Várszegi István kérdésére Kerekes László osztályvezető azt a választ adja, hogy a
kisterenyei sportpálya melletti régi salakos pálya a meglévő városrendezési tervben beépíthető
területként szerepel, de jelentkező erre az elmúlt évtizedekben nem volt. Az ott lévő cégek
miatt gondolták, hogy ezzel a területtel az ott lévő gazdasági – szolgáltató területet még
lehetne bővíteni az ottani lakosságot nem zavaró munkahelyteremtő beruházás céljára.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
131/2016.(X.26.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Bátonyterenye
Város Településendezési Eszközeinek Felülvizsgálata” című terv elfogadására vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület elfogadja a „Javaslat Bátonyterenye Város Településendezési
Eszközeinek Felülvizsgálata című terv programjára” vonatkozó előterjesztésben foglaltakat.
Ezzel a tervanyag részletes kidolgozásra, majd kiküldésre kerülhet az államigazgatási
egyeztetésben résztvevő szerveknek véleményezésre a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Kormányrendelet 38.§
ún.” véleményezési szakasz” szerint.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kerekes László városüzemeltetési osztályvezető

12. ELŐTERJESZTÉS A „HATÁRON ÉS KOROKON ÁTÍVELŐ KULTURÁLIS
ÖRÖKSÉG BEMUTATÁSA A TÖRTÉNELMI NÓGRÁD TERÜLETÉN” CÍMŰ
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÖNERŐRŐL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
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132/2016.(X.26.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Határon és
korokon átívelő kulturális örökség bemutatása a történelmi Nógrád területén” című pályázat
benyújtását és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület egyetért a pályázat benyújtásával.
Határidő:
Felelős:

pályázati kiírás szerint
Nagy-Majdon József polgármester

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

a pályázathoz szükséges előkészületek elvégzésére,
a pályázat 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 vállalja, hogy az önrész összegét a 2017. évi költségvetésében
biztosítja.
Határidő:
Felelős:

pályázati kiírás szerint
Nagy-Majdon József polgármester

13. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE, NEMTI ÚTI „VÁSÁRTÉR” INGATLANRÉSZ
INGYENES HASZNÁLATÁNAK BIZTOSÍTÁSA A NÓGRÁD MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG RÉSZÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke és Várszegi István a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Király Attila az érintett körzet képviselője örömét fejezi ki azért, mert a mai ülésen több
olyan előterjesztés is van, amely az ő körzetét érinti. A terület kihasználatlan volt, lakossági
igény is megfogalmazódott a terület karbantartására, funkcióval való megtöltésére. Egyaránt
örül a kutyakiképző létesítésének, illetve a korábbi napirendi témát képező parkoló
kialakításnak is.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
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133/2016.(X.26.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye,
Nemti úti „vásártér” ingatlanrész Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság részére történő
ingyenes használatának biztosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság részére (3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.) részére határozatlan időtartamra ingyenes használatba adja a bátonyterenyei
0163 hrsz-ú és a 0164 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanoknak - az előterjesztés
mellékletét képező térképmásolaton bejelölt - mintegy 3.500 m² nagyságú részét.
Az ingyenes használat a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján ellátott
közfeladatok ellátásának elősegítése érdekében a kutyavezetői állomány és a szolgálati kutyák
képzésének céljára történik.
A Képviselő-testület hozzájárul az ingatlannak a tervezett funkció szerint kialakításához.
Felhatalmazza a polgármestert az ingyenes használati szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal, a szerződés megkötésére: 2016. november 15.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

14. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE, MOLNÁR SÁNDOR ÚT 1-3. SZ. ALATTI
GYÓGYSZERTÁR BÉRLETI SZERZŐDÉSÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke és Várszegi István a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
134/2016.(X.26.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye,
Molnár Sándor út 1-3. sz. alatti gyógyszertár bérleti szerződésének meghosszabbításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Csépéné dr. Maczonkai Judit ügyvezető kérelme alapján hozzájárul a
„Nógrádi Elixír” Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Bt-vel az önkormányzati tulajdonú
Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3. sz. alatti 3415 hrsz-ú ingatlanban található 184 m²
nagyságú gyógyszertárra megkötött bérleti szerződés 9. pontjában foglaltak szerint a bérleti
jogviszony - 2017. június 30-át követő újabb 5 évvel, 2022. június 30-ig történő meghosszabbításához.
A bérleti díj összege 2016. november 1-től közös megegyezéssel havi 575.000 Ft + ÁFA
összegre módosul.
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Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés közös megegyezéssel
módosítására.

történő

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

EGYEBEK
Nagy-Majdon József polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a testület 2016.
november 7-én a Városházán közmeghallgatást tart.
Molnár Ferenc jelzi, hogy egy hajléktalan a Rimay úton beköltözött az egyik lépcsőház elé,
zavarja a lakók komfortérzetét, félnek tőle. Intézkedést kér az ügyben. Többször kellett
telefonálnia a Villámszerhez, hogy a hiányzó lámpatestek miatt intézkedjenek. A lakosoknak
is úgy tűnik, hogy nem reagálnak a lakossági bejelentésekre. Kéri a lakók türelmét a falevelek
eltakarítását illetően, a munka folyamatos, de kérik a lakosok segítségét is ebben, többen még
a lépcsőházból sem seprik ki. Az Ózdi út – Rimay úti összekötő szakasz nagyon rossz
állapotban van, többen elestek ott. Felhívja a figyelmet, hogy tervezni kell a
csúszásmentesítést.
Várszegi István tolmácsolja a lakosok köszönetét a jegyző felé, hogy mindent megtesz a
vaddisznókár enyhítése érdekében. De a küzdelem azóta is folytatódik a vaddisznókkal.
Ugyancsak megköszöni Király Attilának és Letovai Zoltánnak – aki engedélyezte -, hogy az
állatok világnapján vitt állatokat az iskolába. Jó kezdeményezésnek tartja ezt. Javasolja a
közvilágítás felülvizsgálatát. Az ABC-nél a két járda csatlakozásánál rakják le burkolatot.
Jelzi, hogy ismét kezdődik a kóbor kutyás időszak, létszik rajtuk, hogy betegek. Felveti, hogy
a szelektív hulladékgyűjtők környéke borzasztóan néz ki, folyamatos azokban a guberálás.
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy volt némi nézeteltérés az oszlopokat birtokló
ÉMÁSZ-szal, viszont folyamatos a közvilágítási lámpák cseréje. Várja a visszajelzéseket az
új lámpatestekkel kapcsolatban. A led lámpák egy-egy pontra világítanak, ezért más lesz a
fényhatás. Az ABC-nél lévő járda kapcsán elmondja, hogy nagyon sokat dolgoznak a város
szépítésén, de ugyanakkor gyakoriak a rongálások is a városban. Aki rombolni akar, annak
nincs helye a városban. Van igény a szelektív gyűjtőkre, de vannak emberek, akik mindent
beledobálnak, vagy guberálva szétdobálják annak tartalmát. Erre megoldást fognak találni. A
frekventált helyeken is vannak olyan ingatlanok, amelyek nincsenek rendben tartva, gazosak,
szemetesek. Az emberek elkényelmesedtek, mindent a közmunkásoktól várnak. A kutyák
továbbra is problémák, de az ebadóval azt büntetnék, aki rendesen tartja a kutyát. Bízik
benne, hogy a vaddisznók okozta probléma is hamarosan megoldódik. De az emberek is
takarítsák össze a kertjeiket, hogy ne vonzza semmi oda a vadakat.
Czikora Györgyné köszönetét fejezi ki, mert a Bajza úti lakók zöme örömmel fogadta, hogy
az utat kővel megszórják, hengerelik, majd később aszfaltozzák. Az ózdi út Bajza út
összeköttetése kapcsán megerősíti a Molnár Ferenc által elmondottakat. A Bajza út 9 előtt a
bejárati kapu megy tönkre, előtte gödör van.
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Cseresznyés István a hulladékgazdálkodással kapcsolatban arról érdeklődik, hogy a helyi
lakosok év közben kivihetik-e az összegyűjtött szemetüket a városi szeméttelepre, vagy csak
konténert rendelhetnek borsos áron. A legális szemételhelyezés sok pénzbe kerül, az illegális
hulladéklerakás viszont a közmunka és a város számára jelent problémát. Kellene valami
megoldást keresni arra, hogy azok, akik nem tudják megfizetni a konténert se kényszerüljenek
arra, hogy illegálisan helyezzék el a szemetüket.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy mindenkinek 6000 forint/tonna a lerakói
járulék, ezt mindenkinek fizetni kell. Építési törmelék kiszállítása esetén javasolja felvenni a
kapcsolatot a Vagyonkezelő Nkft-vel, ez a városi hulladéklerakóra kiszállíttatható. A többi
hulladék Salgótarjánba kerül, ahol válogatják. Nyílni fog egy elektronikai hulladéklerakó a
Bátony Tüzép mellett. A gyularakodói szeméttelep jövőjét jelen pillanatban nem látják,
lehetőség van a működtetésére időszakos lerakóként, de akkor is költeni kell rá, ha viszont
lezárják, akkor a rekultiváció fog jelentős összegbe kerülni. Most a lerakó egy tetszhalott
állapotban van, viszont az ellenőrzése folyamatos, emiatt nem engedhető az meg, hogy a
lakosok a rendszert megkerülve, járulékot nem fizetve helyezzenek el ott minimális
mennyiségű hulladékot.
Dr. Lengyel Tamás jegyző meglátása szerint a háztartási mennyiségű hulladék a kukákban
illetve a Tüzép melletti hulladékudvarban elhelyezhető ingyen.
Rákos Szabolcs alpolgármester a lakosság részére tájékoztatást kér a közelgő Mindenszentek
és Halottak napja alkalmából a temetői látogatási, parkolási rendről. Befejeződött-e már a
közkutak leszerelési rendje és az végleges-e? Az Erzsébet út kereszteződésénél a fahídnál
létrehoztak egy ideiglenes szemétlerakót, mert a kukásautó nem tudott bemenni a patakpartra
a szemétért. Javasolja ennek a megszüntetését, mert olyanok is oda hordják a szemetet, akik
így akarják elkerülni a szemétdíj fizetését, a konténer hamar megtelik, a többi szemetet vagy
mellé, vagy a patakba rakják. A kukásautó viszont már be tud menni a patakpartra.
November 15-én ünneplik a Kisterenyei Palóc Dalkör 40 éves évfordulóját, amire meghív
mindenkit. November 4-én kerül megrendezésre 11. alkalommal a 24 órás röplabda
bajnokság, melyre szintén szeretettel várnak mindenkit.
Mag Gyula külső bizottsági tag hozzászólásában elmondja, hogy a régi benzinkút helyét
vállalta, hogy rendbe teszik, most viszont kisajátították és az a frekventált terület nagyon
elhanyagolt. Ehhez kér segítséget.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a kisterenyei temetőbe nem lehet majd
felmenni gépjárművel. Parkolni pedig a környező utcákban lehet. Idősek, rokkantak esetében
lesz lehetőség arra, hogy őket gépkocsival felvigyék. Kéri a pártok képviselőit, hogy
egyeztessenek a bizottsági struktúra átalakításáról a következő testületi ülés előtt.
A napirendi pontok megtárgyalását követően a testület ülését 12 óra 31 perckor bezárja.
k.m.f.

Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző

