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Bátonyterenye Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
17/2016.(XI.30.) Önk. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 30-án
megtartott üléséről.
Jelen vannak: 11 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Rákos Szabolcs alpolgármester
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
Meghívottak, érdeklődők
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 11 fő jelen van, Király
Attila 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 módosításokkal:
- Javasolja napirendről levenni a meghívóban 1. napirendi pontként szereplő, az
építményadó bevezetéséről szóló előterjesztést, melyről bővebb tájékoztatást a zárt
ülés keretében, a zárt ülés napirendi pontjának megtárgyalását követően fog adni.
- Így a 2-8. napirendi pontok számozása 1-7.-re változik.
- Javasolja, hogy kerüljön napirendre vételre 8. napirendi pontként a „Felhívás a
fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására” című KEHOP-2.2.2-15 pályázati
kiírás konzorciumi megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés,
- 9. napirendi pontként a Bátonyterenye Közoktatásáért Közalapítvány új kuratóriumi és
felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról szóló javaslat.
- 10. napirendi pontként a Bátonyterenye, Ózdi út 9. sz. alatti ingatlan sportcélú
hasznosításáról szóló szóbeli javaslat.
- Ennek megfelelően a zárt ülés napirendi pontjának számozása 11-re módosul. A
napirendi pont zárt ülés keretei között történő megtárgyalását az önkormányzat
gazdasági érdekeinek figyelembe vételével javaslom.
A Képviselő-testület a napirendre és annak tárgyalási módjára tett módosított javaslatot 11
igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadta:
NYILVÁNOS ÜLÉS KERETÉBEN:
1. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
2. Javaslat a Városi Önkormányzat folyószámlahitel 2017. évi felvételére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
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3. Javaslat intézményi alapító okirat módosítására - BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Meghívott: Tóthné Kállói Mária óvodavezető
4. Javaslat Intézményi alapító okirat elfogadására – BÁTONYTERENYE VÁROSI
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Meghívott: Tóth Józsefné intézményvezető
5. Javaslat a bátonyterenyei 3811 hrsz-ú ingatlan 400/852 arányú tulajdonrésze ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
6. Javaslat a bátonyterenyei 2498 hrsz-ú „beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan
értékesítésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
7. Javaslat a bátonyterenyei 3751/8 hrsz-ú „beépített terület” megjelölésű ingatlan
(garázs altalaj) értékesítésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
8. Előterjesztés a „Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára
szennyvízelvezetéssel és - kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására” című
KEHOP-2.2.2-15 pályázati kiírás konzorciumi megállapodásának módosításáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
9. Javaslat a Bátonyterenye Közoktatásáért Közalapítvány új kuratóriumi és felügyelő
bizottsági tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
10. Javaslat a Bátonyterenye, Ózdi út 9. sz. alatti ingatlan sportcélú hasznosítására
Szóbeli előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Egyebek
ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:
11. Előterjesztés a 23. sz. főút bátonyterenyei szakaszának fejlesztésére készült tervek
elfogadására vonatkozó nyilatkozat kiadásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
AZ
EGÉSZSÉGÜGYI
ALAPELLÁTÁSI
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

1. JAVASLAT

KÖRZETEK

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke és Gembiczki Ferenc az Ügyrendi
Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a rendelet-tervezetben
foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2016.(XII.01.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL 2017. ÉVI
FELVÉTELÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbi határozatot fogadta el:
139/2016.(XI.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat
folyószámlahitel 2017. évi felvételéről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a likviditás és az önkormányzat működési célú kifizetései
pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében az OTP Bank NyRt-től 70.000.000 Ft összegű
naptári éven belüli működési célú folyószámlahitel 2017. évi újbóli felvételéhez az alábbi
feltételek mellett:
-

folyószámlahitel célja:

-

folyószámlahitel keret:
éves kamat mértéke:
kezelési díj:
rendelkezésre tartási jutalék:
hiteldíj fizetés:
futamidő:

a 2017. évre tervezett működési feladatok
végrehajtásához
átmeneti,
külső
forrás
biztosítása,
az
önkormányzati
likviditás
folyamatos fenntartása
70.000.000 Ft, azaz hetvenmillió forint
változó 3 havi BUBOR + 2,5 %,
változó évi 0,50 %
változó évi 1,00 %
negyedévente, illetve szerződés megszűnésekor
2017. január 2-től – 2017.december 29-ig

A Képviselő-testület a hitel visszafizetés fedezeteként felajánlja az önkormányzatot megillető
helyi adó és helyben maradó gépjárműadó bevételeit és egyéb működési célú bevételeit,
köztük a jogszabály alapján fedezetbe vonható általános működésének és ágazati feladatainak
támogatását.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, továbbá a hitel és a
hitelhez kapcsolódó járulékok az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe történő
betervezésére.
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a városgazdálkodási osztályvezetőt,
hogy az OTP Bank Nyrt. felé a hitelkérelmet benyújtsa, a szükséges nyilatkozatokat és a
folyószámla-hitelszerződést aláírja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

3. JAVASLAT
INTÉZMÉNYI
ALAPÍTÓ
OKIRAT
MÓDOSÍTÁSÁRA
BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
MEGHÍVOTT: TÓTHNÉ KÁLLÓI MÁRIA ÓVODAVEZETŐ

-

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 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
140/2016.(XI.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Városi Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Városi Óvoda
a.) alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint,
b.) alapító okiratának egységes szerkezetét a 2. melléklet szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Tóthné Kállói Mária intézményvezető

4. JAVASLAT
INTÉZMÉNYI
ALAPÍTÓ
OKIRAT
ELFOGADÁSÁRA
BÁTONYTERENYE VÁROSI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
MEGHÍVOTT: TÓTH JÓZSEFNÉ INTÉZMÉNYVEZETŐ

–

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 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
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141/2016.(XI.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye
Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratáról szóló előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozza:
Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát a melléklet szerint
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Tóth Józsefné intézményvezető

5. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI 3811 HRSZ-Ú INGATLAN 400/852 ARÁNYÚ
TULAJDONRÉSZE INGYENES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA ADÁSÁNAK
KEZDEMÉNYEZÉSÉRE
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.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
142/2016.(XI.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei 3811
hrsz-ú ingatlan 400/852 arányú tulajdonrésze ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának
kezdeményezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Képviselő-testület úgy határoz, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. 36. §

(2) c.) pontja alapján a Magyar Állammal közös tulajdonú bátonyterenyei 3811 hrsz-ú
„kivett közterület” megjelölésű 666 m² nagyságú ingatlanban meglévő, a Magyar
Állam 400/852 arányú tulajdonát képező ingatlanrész ingyenes önkormányzati
tulajdonba adását kezdeményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél.
2. A Képviselő-testület kéri az MNV Zrt.-t, hogy ingyenes önkormányzati tulajdonba

adásra vonatkozó eljárást az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.
(X.4.) Korm. rendelet 50-51. §-ában foglaltak szerint folytassa le.
3. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt ingatlanrészt közterületként kívánja

hasznosítani a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
13. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott városüzemeltetési feladatellátás
(közterület kialakítása és fenntartása önkormányzati feladatok ellátása) érdekében.
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4. A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy az ingatlanok tulajdonba vételét

követően azokat legalább 15 évig a juttatás céljának megfelelően hasznosítja, a
hasznosítás módjáról évente beszámol, az ingatlanrészt nem idegeníti el, valamint
annak állagát megóvja.
5. A Képviselő-testület vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek

megtérítését.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonjog megszerzése

érdekében a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére, illetve a tulajdonjog
átadására vonatkozó megállapodás megkötésére.
Határidő: 2016. december 15. - igénybejelentésre
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

6. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI 2498 HRSZ-Ú „BEÉPÍTETLEN TERÜLET”
MEGJELÖLÉSŰ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
143/2016.(XI.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei 2498
hrsz-ú „beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan értékesítésére vonatkozó előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület értékesíti a bátonyterenyei 2498 hrsz-ú kivett „beépítetlen terület”
megjelölésű 319 m² nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlannak az St. Geopont Bt. 21-22123/2016. munkaszámú változási vázrajzban kimutatott 210 m² nagyságú területrészét az
1364//2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa Andrási Zoltán Bátonyterenye, Balassi Bálint út 8. sz.
alatti lakos, a 109 m² nagyságú területrészét az 1366/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa Kecskés
Attila Bátonyterenye, Jó szerencsét út 26. sz. alatti lakos részére.
Andrási Zoltán által fizetendő vételár az ingatlan 210 m² nagyságú része után 270.060 Ft +
ÁFA, Kecskés Attila részéről fizetendő vételár az ingatlan 109 m² nagyságú részre után
140.174 Ft + ÁFA.
A vételár a szerződéskötéssel egyidejűleg, egyösszegben esedékes.
A telekalakítással és az adásvétellel kapcsolatos minden költség a vevőket terheli.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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7. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI 3751/8 HRSZ-Ú „BEÉPÍTETT TERÜLET”
MEGJELÖLÉSŰ INGATLAN (GARÁZS ALTALAJ) ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
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:
144/2016.(XI.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei
3751/8 hrsz-ú „beépített terület” megjelölésű ingatlan (garázs altalaj) értékesítésére
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület értékesíti a bátonyterenyei 3751/8 hrsz-ú kivett „beépített terület”
megjelölésű 17 m² nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlant (garázsaltalaj) Lőrincz Tibor
3070 Bátonyterenye, Liget út 16. 2. em.10 sz. alatti lakos, mint a 3751/8/A hrsz-ú
„garázsépület” megjelölésű ingatlan leendő tulajdonosa részére 1.350 Ft/m² + ÁFA fajlagos
áron, mindösszesen: 22.950 Ft + ÁFA eladási áron. Az altalaj értékesítésére a felépítményi
tulajdonszerzéssel egyidejűleg kerüljön sor.
Az adásvétellel kapcsolatos minden költség a vevőt terheli.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
A „FELHÍVÁS A FEJLESZTÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL
RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA SZENNYVÍZELVEZETÉSSEL ÉS KEZELÉSSEL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA” CÍMŰ
KEHOP-2.2.2-15 PÁLYÁZATI KIÍRÁS KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁSÁNAK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

8. ELŐTERJESZTÉS

Dr. Lengyel Tamás jegyző Czikora Györgyné és Várszegi István megjegyzésére reagálva
elmondja, hogy az előterjesztés az ülést megelőző napon elektronikus úton kiküldésre került.
Viszont ezt követően gondoskodni fognak arról, hogy ilyen esetekben a képviselők sms
formájában vagy telefonos úton értesítést kapjanak a plusz anyagok kiküldéséről.
A konzorciumi megállapodás jogszabályváltozás miatti módosításának szükségessége a
tegnapi napon vált nyilvánvalóvá.
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Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a megállapodást minden egyes település
polgármesterének alá kell írni, ehhez viszont testületi felhatalmazás szükséges. Reagálva
Czikora Györgyné kérdésére, elmondja, hogy nem fordulhat elő, hogy a többi település
erősebb lobby tevékenysége miatt Bátonyterenye háttérbe szorulna.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
145/2016.(XI.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Felhívás a
fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására” című pályázati kiírás konzorciumi
megállapodásnak módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Észak-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és - kezelési fejlesztés
program megvalósítását szolgáló konzorciumi együttműködési megállapodást a határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy-Majdon József polgármester

9. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÚJ
KURATÓRIUMI ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Várszegi István az ülésteremből kiment, a testület létszáma 10 fő.
Letovai Zoltán alpolgármester utal arra, hogy a testület az előző ülésén nem fogadta el a
közalapítvány beszámolóját. Ennek következménye volt, hogy a teljes kuratórium és a FEB
tagság lemondott. A közalapítvány működéséhez olyan fiatal, agilis pedagógusokat kerestek,
akik jól tudnak együtt dolgozni és mindkét általános iskolát képviselik. A vezető személye
garancia arra, hogy az alapítványból többet fogna kihozni mint eddig.
Molnár Ferenc jelzi, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság szívesen meghallgatta volna a
vezetés elképzeléseit, illetve lettek volna ötletei is a továbbiakra nézve.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy rövid idő állt rendelkezésre a tagok
pótlására. Viszont javasolja a Humánszolgáltatási Bizottságnak, hogy előzetesen egyeztetve
hallgassák meg az új kuratórium elképzeléseit egy bizottsági ülésen.
Czikora Györgyné szeretné, ha meg tudná kérdezni az előző elnököt is arról, hogy mi történt
az alapítvánnyal. Őket is megkérdezhették volna, hogy van-e javaslatuk a kuratóriumba.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy sok megkeresett személy nem vállalta a
feladatot. A megkeresések nem pártpolitikai alapon történtek.

10
Molnár Ferenc kéri a képviselőket, hogy az Alapítvány munkáját ötletekkel segítsék, ne csak
a bérletek merítsék ki a tevékenységét.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen és 2 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
146/2016.(XI.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete (mint alapító) megtárgyalta a
Bátonyterenye Közoktatásáért Közalapítvány új kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjainak
megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Bátonyterenye Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriumában
végzett több éves lelkiismeretes munkájuk elismerése mellett tudomásul veszi






Lászlóné Hajnal Márta elnök, 3070 Bátonyterenye, Jó szerencsét út 25.,
Bocsok Józsefné 3070 Bátonyterenye, Jó szerencsét út 17. (2089 Telki, Kórház
Fasor 16.),
Pintér Katalin 3078 Bátonyterenye, Erzsébet út 19.,
Feketéné Szilágyi Julianna 3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 18/a,
Hegedűs Gábor 3078 Bátonyterenye, Csentei út 5. 3/12. szám alatti lakosok

kuratóriumi tagságáról való lemondását.
2. A Képviselő-testület a Bátonyterenye Közoktatásáért Közalapítvány kuratórium lemondott
tagjai helyére határozatlan időre
elnökének:
Nagyné Kupcsulik Gabriella (an: Kispál Borbála)
3070 Bátonyterenye, Szorospataki út 94.
tagjainak:
 Susánné Lukács Petra (an: Molnár Anna)
3070 Bátonyterenye, Irinyi u. 26.
 Déska Ildikó (an: Majoros Mária)
3078 Bátonyterenye, József A. ltp.7. I/2.
 Németh Rita (an: Tóth Ilona)
3078 Bátonyterenye, Csokonai u. 30.
 Szebeniné Jávor Mónika (an: Bánházi Mária)
3070 Bátonyterenye, Jedlik Á. u. 4. III/3.
szám alatti lakosokat választja meg.
3. A Képviselő-testület a Bátonyterenye Közoktatásáért Közalapítvány
Bizottságában végzett munkájuk elismerése mellett tudomásul veszi




Juhászné Bártfai Ildikó 3078 Bátonyterenye, Csokonai út 2.
Fodor Tiborné 3078 Bátonyterenye, Csentei út 9. és
Tőzsér Jánosné 3070 Bátonyterenye, Liget út 8. szám alatti lakos

Felügyelő Bizottsági tagságáról való lemondását.

Felügyelő

11
4. A Képviselő-testület a Bátonyterenye Közoktatásáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága
lemondott tagjai helyére határozatlan időre




Bene Ferencné
3070 Bátonyterenye, Barátság u. 1/A. III.8.
Laczkó Angéla
3070 Bátonyterenye, Kossuth u. 15.
Gordos Györgyné
3078 Bátonyterenye, Zrínyi u. 20.
szám alatti lakosokat választja meg.

5. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat aláírására, és a Balassagyarmati Törvényszék felé a változásbejegyzési kérelem
benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

10. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE, ÓZDI ÚT 9. SZ. ALATTI INGATLAN
SPORTCÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁRA
SZÓBELI ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Várszegi István az ülésterembe visszatért, a testület létszáma 11 fő.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy egy Bátonyterenyén élő fiatalember egy
világbajnoki boxöv tulajdonosa. Gál Gyula kereste meg, hogy adjon az önkormányzat
lehetőséget az edzésre, ahol egy boxklubot tudnának létrehozni. Viszont az épületet nem
szeretné a klubnak adni, ezért az ingatlant szeretné ingyenes használatba adni az uszodának és
az uszoda vezetője fog megállapodni a sportegyesület vezetőjével. A hajléktalanszálló
Kisterenyén a Zrínyi úton épül meg, a pályázatot befogadták.
Macska Tamás örül az elmondottaknak. Ő biztosított helyiséget egy ideig az edzéseknek, így
jól ismeri Gál Gyulát, aki elhivatottan végzi ezt a tevékenységet. Kell, hogy gazdája legyen a
városi sportnak.
Sulyok Tibor megjegyzi, hogy az épület szavazóhelyiségként is funkcionált. Maradhat ez a
funkció a továbbiakban is?
Nagy-Majdon József polgármester válasza, hogy nincs akadálya szerinte, hogy ez a funkció
megmaradjon.
Cseresznyés István azt a kérdést teszi fel, hogy jár-e ez a funkció visszafordíthatatlan
átalakítással, melyre Nagy-Majdon József polgármester válasza, hogy nem.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
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147/2016.(XI.30.) Öh. sz.
Határozat
A Képviselő- testület kinyilvánítja, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, jelenleg üresen
álló, Bátonyterenye, Ózdi út 9. sz. ingatlant (hrsz. 3803) a továbbiakban sportcélú
ingatlanként kívánja hasznosítani, amelynek működtetésével az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló, fő tevékenységként sportlétesítmény üzemeltetését végző Bátonyterenyei
Tanuszoda Létesítményüzemeltető NKft.-t bízza meg.
A sportlétesítmény működtetésbe adása - önkormányzati közfeladat-ellátásra tekintettel ingyenesen és határozatlan időtartamra történik a Tanuszoda NKft. részére. A használat
feltételeire szerződést kell kötni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

EGYEBEK
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy a közvilágítás átadásának időpontja december
6. Jelenleg a meglévő lámpatestek cseréje történt meg. A tapasztalatok szerint vannak olyan
utcák, melyek kifejezetten jók lettek, és vannak olyan utcák, melyek a korábbinál nem lettek
jobbak. Vannak, ahol plusz lámpatestek elhelyezése szükséges vagy a meglévő lámpatesteket
kell nagyobb teljesítményűre cserélni, amire a fedezetet a korszerűbb világítás által biztosított
spórolás összege jelentené. Kéri a testületet, hogy gyűjtsék össze, hogy hol van szükség plusz
lámpatestre vagy nagyobb teljesítményű lámpákra. Több helyen szükséges a fák
lombkoronájának metszése, mert felfogja a fényt. Tapasztalata szerint az ÉMÁSZ a bátonyi
hálózatot nem fejlesztette, az oszlopok mindenfelé dőlnek, a vezetékek lógnak, földkábelt
nem használnak sehol, ugyanakkor egy jelentős összeget kiszámláznak a rendszer
használatáért, sőt amíg az önkormányzat a tartozását ki nem fizette, addig nem járultak hozzá
ahhoz, hogy bármit csináljanak az oszlopokon.
Molnár Ferenc szintén a fák problémáját jelzi a közvilágítás kapcsán, a megoldáshoz a
jegyző segítségét kéri. A lakosság nehezen veszi tudomásul, ha a fákhoz, bokrokhoz hozzá
akarnak nyúlni. A világítás korszerűsítésénél figyelni kell arra, hogy olyan helyre is tettek
korszerű lámpatestet, ahol egyetlen épület sincs (Rezeda út), ugyanakkor néhány új építésű
részen még villanyoszlop sincs (Szorospataki út). Kéri a képviselőket, hogy jelezzék, hogy
hol szorul korrigálásra a közvilágítás, mert most van lehetőség módosítani. Az emberek is
elégedettek a világítással. Örül annak, hogy a polgármester felvetette, hogy járják be közösen
a települést.
Cseresznyés István jelzi, hogy hozzá is érkeztek vélemények, igények a közvilágítással
kapcsolatban. Örül annak, ha a közvilágítás haszna a városnál marad. A Boróka úton jó a
világítás, de ő is tapasztalta, hogy Kisterenyén vannak helyek, ahol sötét van. Egyes
észrevételek szerint az utcák egyes helyeken jól meg vannak világítva, a járdák viszont
sötétebbek. A közvilágítás kapcsán az általa korábban leírtaknak minden sorát vállalja, az
nem kritika volt.
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Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy az új közvilágítási rendszerrel
kapcsolatos megtakarítás évről évre nő és ennek az összege az önkormányzatnál marad, amit
az fejlesztésre fog fordítani. A világítás most sokkal egységesebb. Kisterenyén a vasút és a
21-es között világosabbak az utcák, de a csentei részen még szükség van korrekcióra.
Tapasztalata szerint a járdákon mindenütt jobb lett a világítás.
Molnár Ferenc jelzi, hogy a Gesztenye úton is örömmel vették a lámpacserét, de ott nagyon
fontos lenne a fák nyírása. Ígéretet kér a varjúfészkek eltakarítására a városközpontban. A
kitett bútorok elszállítására ki kell találni valamit, mert hétről hétre új kupacok keletkeznek a
konténerek mellett. Most takarítják el a lehullott lombot, de a terület óriási, türelmet kér a
lakosoktól, sőt kéri őket, hogy ők is jobban vigyázzanak a város tisztaságára.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a bútorok elszállítására lehet a
lakosságnak is konténert rendelni. Hiába kér konténert ezek összegyűjtésére, amíg a lakosság
hozzáállása nem megfelelő, addig nem tud mit tenni, a szelektív hulladékgyűjtés sem
működik, a lomtalanításnál is szétdobáltak mindent. Az önkormányzat mindent nem tud
átvállalni a lakosságtól. Sokan nem becsülik azt, ami ingyen van. Felelős lakosság nélkül nem
lesz szép városkép.
Czikora Györgyné korábban kérte, hogy a Liget út és a játszótér közé tegyenek kerítést,
hogy a kisgyerekek ne tudjanak kiszaladni az útra a labda után. Azóta sem történt semmi. Így
hiábavalóak a jelzések. A Bajza utat tervezték kővel leszórni az idén, de abban sem történt
semmi, pedig nem kerülne nagy összegbe. Lassan a lakosoknak se tud mit mondani.
Molnár Ferenc jelzi, hogy a játszótérrel kapcsolatosan nem tud mit mondani. Eddig a
lombeltakarítással voltak elfoglalva, de azzal lassan végeznek, így hozzá tudnak fogni a Bajza
út lekövezéséhez.
Várszegi István kérdése, hogy a Bátonyterenyei Naplót átnézi-e valaki, hogy ne írjon
valótlan dolgokat. Pl. egy el nem készült felújításról ne írják, hogy nagy volumenű felújítás
volt Kisterenyén a Flóra szobornál, holott nincs kész és a lakosság sem elégedett. Ugyanez a
lomb eltakarítással kapcsolatban, ott is lehet kérni a lakosság segítségét. A leírt dolgokért
vállalják a felelősséget, a megfogalmazás a valóságnak megfelelő legyen. Tüntessék fel azt is,
hogy a képviselők igyekeznek orvosolni a lakosság problémáit.
Molnár Ferenc javasolja, hogy a téli síkosság-mentesítéshez a szóróanyagot egy-egy zárható
tartályba helyezzék ki a frekventált helyeken. Többen jelezték, hogy ha az önkormányzat
biztosítaná a lapokat, akkor ők rendbe tennék a házuk előtti árokszakaszokat, járdákat, ha
lenne rá lehetőség. Nagyon sokan érdeklődtek a szociális tűzifa iránt. A Humánszolgáltatási
Bizottság előtt is jelezte, hogy olyan családba, ahol ketten is isznak és dohányoznak, szociális
tűzifát nem vinne. Jelzi, hogy a Faluban két nagy volumenű adventi műsor lesz (december 11
és 16.), viszont azok a Varázslatos Advent szórólapról lemaradtak, 11-én karácsonyfát is
állítanak ünnepség keretében. Örül annak, hogy Szupatakon is van karácsonyfa állítva.
Nagy-Majdon József polgármester javasolja, hogy hatékonyabb lenne, ha a síkosságmentesítési javaslatát a városüzemeltetési cég vezetőjével beszélje meg. Nincs lehetőség a
saját árok vagy járdaburkolásra, mert nem tud az önkormányzat felelősséget vállalni annak
minőségéért. Magáncélra a közmunka anyagai nem adhatók ki. A dohányzás és az italozás
miatt nem lehet szankcionálni az embereket a szociális juttatások tekintetében.
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Nem tud róla, hogy az Ófalusi Hagyományőrzők jelezték volna, hogy szeretnének csatlakozni
a városi adventi rendezvénysorozathoz, ezért nem érti a számonkérést.
A következő napirendi pont megtárgyalására zárt ülést rendel el, a testület nyilvános ülését 11
óra 45 perckor berekeszti.
A Képviselő-testület ülése ezt követően zárt ülés keretei között folytatódik, melyről külön
jegyzőkönyv készül.
k.m.f.

Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző

