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JEGYZŐKÖNYV
Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-én
megtartott üléséről.
Jelen vannak: 11 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Rákos Szabolcs alpolgármester
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Kiss László aljegyző
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 11 fő jelen van, - Gagyi
Róbert távolmaradását előzetesen jelezte -, a Képviselő-testület határozatképes, az ülést 10
óra 24 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület
azzal a módosítással, hogy
 A meghívóban 1. napirendi pontként szereplő a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
lgazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2015. évi tevékenységéről
szóló tájékoztató, illetve a Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámoló akkor kerüljön megtárgyalásra, amikor a napirendi
pont előterjesztői megérkeznek ülésünkre, ugyanis Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése szintén a mai napon ülésezik 9 órától és a két
beszámoló ott is a napirend részét képezi.
 A meghívóban 10. napirendi pontként szereplő a CAT-PO Kft. tulajdonában lévő
bátonyterenyei 3476 hrsz-ú ingatlan vételre történő felajánlásával kapcsolatos döntés
meghozataláról szóló javaslatot kérem napirendről levenni, mert az érintett
visszavonta felajánlását.
 Ennek megfelelően a további napirendi pontok számozása eggyel csökken.
 Kérem napirendre venni az alábbi, ülés előtt, illetve a tegnapi bizottsági ülés előtt
kiosztásra került előterjesztéseket:
 13. napirendi pontként a Huai’an várossal testvérvárosi együttműködés kialakításáról
szóló javaslat.
 14. napirendi pontként a bátonyterenyei 957/2 és 958/2 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlanok értékesítéséről szóló javaslat.
 15. napirendi pontként a Bátonyterenye, Madách út 6/A. sz. alatti 1319/14/A hrsz-ú
(volt OTP fiók) megvásárlására vonatkozó szándéknyilatkozatról szóló javaslat.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 11 igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadta:
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1. Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatóság Salgótarjáni
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2015. évi tevékenységéről, illetve beszámoló a
Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Angyal Tibor tű. alezredes, Bozó Krisztián tű. őrnagy
2. Javaslat Bátonyterenye Helyi Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatára
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
3. Javaslat a gyermekvédelmi alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról
szóló 8/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
4. Javaslat a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
5. Beszámoló a Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző
6. Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Képviselők
tevékenységéről
Előterjesztő: Szomora Szilárd a Szövetség elnöke

és

Szószólók

Szövetsége

7. Javaslat a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Szószólók Szövetségével történő
közművelődési megállapodás megkötésére és a kapcsolódó ingatlanhasználat
biztosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
8. Javaslat óvodai beiratkozás időpontjára, közlemény elfogadására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
9. 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
10. Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő „XXVII.
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor” támogatására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
11. Javaslat a Bátonyterenye, Csentei úti 1316/12 hrsz-ú ingatlan önkiszolgáló autómosó
céljára történő értékesítésre
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
12. Javaslat a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltetési NKft-vel kapcsolatos
tulajdonosi és követelés elengedésre vonatkozó döntés meghozatalára
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
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13. Javaslat Huai’an várossal (Kínai Népköztársaság) testvérvárosi együttműködés
kialakítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
14. Javaslat a bátonyterenyei 957/2 és 958/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok
értékesítésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
15. Javaslat a Bátonyterenye, Madách út 6/A. sz. alatti 1319/14/A hrsz-ú (volt OTP fiók)
megvásárlására vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Egyebek

INTERPELLÁCIÓ
Nagy-Majdon József polgármester a napirendek tárgyalása előtt tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy március 29-i dátummal, a tegnapi nap során elektronikus úton Várszegi István
képviselő interpellációt nyújtott be, melyet az alábbiak szerint ismertet:
Interpelláció
Tisztelt Polgármester Úr!
Képviselő testületünk döntött a városi közvilágítás korszerűsítéséről.
A város honlapján 2016. március 2-án megjelent, hogy több helyre próbalámpákat szereltek
fel. A lakosság 2016. március 15-ig jelezhette a titkárságra vagy a városüzemeltetési
osztályra az észrevételeit a próbalámpákkal kapcsolatban.
Kérdéseim:
1. A város honlapján kívül milyen formában értesítették a lakosságot a
próbalámpák kihelyezéséről?
2. Amennyiben más fórumon nem hirdették meg a próbalámpák kihelyezéseit,
miért nem vettek igénybe más információs lehetőségeket is?
3. Mennyi visszajelzés érkezett?
4. Mi a lakosság tapasztalata?
5. Miért nem kaptak a képviselő testület tagjai értesítést a próbalámpák
kihelyezéséről?
6. A kihelyezett lámpák milyen műszaki paraméterekkel rendelkeznek, és
mennyi a forgalmi értékük?
7. Miért csak két hét volt a véleménynyilvánítás időtartama?
8. Miért csak egy-egy lámpatest lett különállóan tesztelve, miért nem egy-egy
utcasor?
Várom válaszát!
Segítségét előre is köszönöm!
Bátonyterenye, 2016. március 29.
Várszegi István
önkormányzati képviselő
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Nagy-Majdon József polgármester a feltett kérdésekre az alábbi válaszokat adja:
1. A honlapon és a közösségi oldalakon adtak információt.
2. A hivatal intézte az információk közzétételét.
3. 3 visszajelzés érkezett.
4. A lakosság tapasztalata pozitív volt.
5. A képviselők ugyanazt a tájékoztatást kapták, mint a lakosság.
6. A paraméterek megtekinthetők a közbeszerzési dokumentációban.
7. A lámpákat nem szerelték le, két hét után is lehet véleményt nyilvánítani. A két hét
időtartam a közbeszerzés miatt került meghatározásra.
8. A lámpák drágák, azokat az ÉMÁSZ-szal külön engedélyeztetni kellett volna, így
sokkal szembetűnőbb volt, hogy a meglévő lámpákat milyen lámpákra cserélnék ki. A
közbeszerzés alapján a próbalámpák kihelyezésére nem lett volna szükség, ugyanúgy
mint a lakosság megkérdezésére. Látható, hogy hidegebb fényt ad, a fénye sokkal
erőteljesebb. 5 próbalámpa lett kihelyezve: a postához, a Jászai úton, a bátonyi
bölcsődéhez és óvodához, az autómosóhoz és a Lukoil kúthoz. Jelenleg a mérési
eredményeket várják, ez még mára nem készült el. A tapasztalat, hogy sokkal
világosabb lesz. A kihelyezésben a Villámszer munkatársai is segítségre voltak.
Várszegi István korrektnek tartja, hogy a próbalámpák kihelyezésre kerültek. Nehezményezi
viszont, hogy ők, mint képviselők nem kaptak közvetlen információt a hivataltól a
próbalámpákról, holott ők azok, akik a legközvetlenebb kapcsolatban vannak a lakossággal.
Jónak tartotta volna, ha a képviselők e-mailben értesítést kaptak volna a próbalámpákról.
Megjegyzi, hogy jobban érdekelné egy tájékoztatás a megtörtént vagy folyamatban lévő
fejlesztésekről, mint egy alpolgármesteri tájékoztató. Az ÉMÁSZ másik hirdetménye hetek
óta fent van a BátonyTV-n, így a próbalámpák kihelyezéséről is lehetett volna tájékoztatni a
lakosságot a TV-n keresztül is. Ő három lámpát nézett meg, de az igazi különbséget a régi és
új lámpatestek között akkor látta volna, ha két utcasort tud összehasonlítani. Nehezményezi,
hogy a képviselők nem kaptak tájékoztatást, az időtartamot is szűknek tartja, talán ha a
lakosság 5%-a értesült a kihelyezésről ezen időtartam alatt. A tévéből többen értesültek volna.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a közzétételt a hivatal végezte,
ugyanakkor a kihelyezésről a Híradó tájékoztatást adott a tévében. Semmi nem kötelezte a
hivatalt arra, hogy próbalámpákat helyezzenek ki, ez a lakossági igények minél teljesebb
kiszolgálása érdekében történt.
Várszegi István jelzi, hogy a kérdéseire adott válaszokat teljes mértékben nem tudja
elfogadni, ezért Nagy-Majdon József polgármester az interpellációra adott válaszokat
szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület 8 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
25/2016.(III.31.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Várszegi István képviselő
2016. március 29-i dátummal a városi közvilágítás korszerűsítése tárgyában benyújtott
interpellációjára adott választ.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy – Majdon József polgármester
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POLGÁRMESTERI, ALPOLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
Szintén a napirendi pontok tárgyalását megelőzően Nagy-Majdon József polgármester
felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy az ülés előtt kiosztásra kerültek a 2016. február 15.
és március 31. közötti időszak fontosabb eseményeiről, közérdekű tárgyalásairól szóló
polgármesteri, illetve alpolgármesteri tájékoztatók.
A tájékoztatókkal kapcsolatosan kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, a testület a
tájékoztatókban foglaltakat tudomásul vette.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. TÁJÉKOZTATÓ A NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI LGAZGATÓSÁG
SALGÓTARJÁNI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉGE 2015. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ILLETVE BESZÁMOLÓ A SALGÓTARJÁNI HIVATÁSOS
TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: ANGYAL TIBOR TŰ. ALEZREDES, BOZÓ KRISZTIÁN TŰ. ŐRNAGY
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent Angyal Tibor tű.
ezredest, Bozó Krisztián tű. őrnagyot, mint előterjesztőket és Tóth Péter tű alezredest, aki
részt vesz a napirendi pont tárgyalásán.
Angyal Tibor megköszöni a városvezetésnek és a lakosságnak az katasztrófavédelemmel
szemben tanúsított együttműködését. Bátonyterenye kiemelt település most a
katasztrófavédelem életében, hiszen 2016. június 1-jétől megkezdi működését a településen a
katasztrófavédelmi őrs. Ezzel kapcsolatban is megköszöni mindenki segítségét. Bemutatja
Tóth Péter tű. alezredest, aki a helyi őrs parancsnoka lesz, illetve már most is aktívan
közreműködik a bátonyterenyei katasztrófavédelmi, tűzvédelmi ügyekben. Az előző évben a
katasztrófavédelemnél a hatékony megelőzésre volt helyezve a hangsúly. Iparbiztonság
szempontjából veszélyes üzem Bátonyterenyén és térségében nem található, inkább a
veszélyes anyag szállítása a 21-es főúton, ami ehhez a területhez tartozik. Egyre kevesebb
szabálytalanságot tárnak fel ezen a területen. Polgári védelmi területen a valós kockázati
helyszínek beazonosítása megtörtént, ezeket folyamatosan ellenőrzik. Közösségi szolgálattal
kapcsolatban 11 iskolával kötöttek együttműködési megállapodást, a közösségi szolgálatot
nagyon sok diák teljesítette náluk. A tevékenységüket közbiztonsági referensek segítik, ezt a
feladatot Bátonyterenyén egy volt tűzoltó kollégájuk látja el. A települési önkéntes mentési
csoportok felállítása 2015-ben elkezdődött, eddig 7 csoportot hoztak létre 75 fővel, ez a
folyamat idén is folytatódni fog. A települési polgári védelmi szervek továbbképzése
megtörtént 4 településen 900 fővel. Folyamatosan végezték a tűzvédelmi ellenőrzéseket,
lépéseket tettek a szabálytalanságok megszüntetésére. 8 esetben indult tűzvizsgálat, melyek
halálesetekhez, illetve szándékos gyújtogatáshoz kapcsolódnak. Kiemelt figyelmet fordítanak
a tömegrendezvények hatósági kontroll alatt tartására. Részt vesznek a vízügyi hatósági
ellenőrzésekben is. Fontos feladatuk a kémények ellenőrzése, a kirendeltségnél haláleset
szerencsére nem volt. Megkér mindenkit, hogy rongyokat ne égessenek a
tüzelőberendezésekben. A helyi őrs elindulásával a vonulási idő Bátonyterenyén jelentősen
lecsökken. Ez egy nagyon nagy előrelépés a közbiztonság szempontjából Bátonyterenyén és
térségében. Ismerteti a statisztikai adatokat, melyet az írásos anyag is tartalmaz.
Együttműködési megállapodásokat kötöttek az önkéntes tűzoltó egyesületekkel. A polgári
védelmi felelős a térségben Faragó Sándor.
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Kollégái rendszeresen részt vesznek sporteseményeken, sokuk részesült elismerésben, köztük
10 fő hősies helytállásért. A tavalyi évben alkották meg az új szolgálati törvényt új életpálya
modell bevezetésével. Mindenkinek megköszöni, hogy segítették a katasztrófavédelem
munkáját, kéri a tűzvédelmi szabályok betartását.
Cseresznyés István kérdése, hogy lát-e Bátonyterenyén olyan sürgető megelőzési célú
feladatot, amit az önkormányzatnak el kellene végeznie.
Angyal Tibor elmondja, hogy az önkormányzattal napi szintű kapcsolatban vannak, kiemelt
feladat a szabadtéri tűzesetek csökkentése az ezen szempontból veszélyes területek
egyeztetése folyamatos. Sok problémát megold és könnyebbé teszi a kapcsolattartást az, hogy
a helyi őrs munkája megindul, amit bárki felkereshet.
Nagy-Majdon József polgármester megköszöni a katasztrófavédelem munkáját, partneri
hozzáállását.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11-11 igen szavazattal az alábbi
határozatokat fogadta el:
26/2016.(III.31.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2015. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót és az abban foglaltakat tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy – Majdon József polgármester

27/2016.(III.31.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Salgótarjáni
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót és az abban
foglaltakat tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy – Majdon József polgármester

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

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
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28/2016.(III.31.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény 31.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a HEP kétévente
előírt áttekintésének eleget tett, a felülvizsgálatot elvégezte.
A Képviselő-testület a 2013-2018. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát
a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző

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

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke, 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.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016.(III.31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

Mivel a rendelet hatálybalépésének dátuma 2016. április 1-je, azaz a holnapi nap, NagyMajdon József polgármester megkéri dr. Lengyel Tamás jegyzőt, hogy a rendelet
kihirdetéséről soron kívül gondoskodjon.
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4. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK
TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST
NYÚJTÓ ELLÁTÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A
FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 11/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke, 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.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016.(III.31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 11/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Mivel ezen rendelet hatálybalépésének dátuma is 2016. április 1-je, Nagy-Majdon József
polgármester megkéri dr. Lengyel Tamás jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről soron kívül
gondoskodjon.

5. BESZÁMOLÓ A BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a beszámolót megtárgyalták és a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Cseresznyés István szerint a beszámoló igen alapos, de hiányolta a gépkocsi beszerzések
megemlítését.
Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy a korábbi évek beszámolóiban sem fektettek nagy
hangsúlyt a gépkocsi beszerzésekre. A gépkocsik elengedhetetlenül szükséges berendezések a
jobb munkavégzéshez. Cseresznyés István az ülés után megnézheti az ezekkel kapcsolatos
szerződéseket.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbi határozatot fogadta el:
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29/2016.(III.31.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bátonyterenyei Polgármesteri
Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző

6. TÁJÉKOZTATÓ A NÓGRÁD MEGYEI CIGÁNY KISEBBSÉGI KÉPVISELŐK ÉS
SZÓSZÓLÓK SZÖVETSÉGE TEVÉKENYSÉGÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: SZOMORA SZILÁRD A SZÖVETSÉG ELNÖKE
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a napirendi pont előterjesztőjét Szomora
Szilárdot, illetve Berki Juditot, a Szövetség munkatársát, akik részt vesznek a napirendi pont
tárgyalásán.
Szomora Szilárd elmondja, hogy Szövetségük 2000 óta végzi tevékenységét Bátonyterenyén
és közművelődési megállapodást kötött az akkori önkormányzattal 2008-ban. Ezen
megállapodás keretein belül kapták meg ingyenes használatra az Ózdi út 9. szám alatti
épületet roma közösségi ház céljára, amiben nem csak közművelődési tevékenységet
végeznek, hanem tanodát működtetnek, illetve jogvédő tevékenységet folytatnak. Jelentős
létszámú közfoglalkoztatást bonyolítanak a város területén, jelenleg 20 fő a létszámuk.
Számos programjukkal járulnak hozzá a város közművelődési programjainak színesebbé
tételéhez. Ennél különös figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű gyerekek és családjaik
bevonására, a roma kultúra és hagyományok ápolására. Tapasztalataik szerint ez a terület
kevésbé fontos a városi közművelődésnek. Az eltelt időszakban nem csak a szükséges épület
karbantartási munkákat végezték el, hanem pályázati és magán források bevonásával
valamennyi nyílászárót lecserélték, az épületet körbekerítették, az udvart rendbe hozták, hátul
udvari színpadot alakítottak ki. A szervezetük továbbra is szeretné közművelődési
megállapodás keretein belül ezen feladatokat. Igaz, hogy ezeket a feladatokat a szövetség
közművelődési megállapodás nélkül is elláthatja, ahogyan az az előterjesztésben szerepel, de
felteszi a kérdést, hogy az ő szervezetük mennyiben más, mint az két másik civil szervezet,
amely hasonló feladatokat lát el közművelődési megállapodással a városban.
Úgy véli, hogy jelentős munkát vállaltak abban, hogy a városban élő hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási előmenetele eredményesebb legyen. Az
eltelt 16 év alatt számos fiatalt sikerült érettségit adó középiskolába továbbjuttatni, vagy
felsőfokú tanulmányokat kezdtek, vagy be is fejeztek. Véleménye szerint a városnak fontos,
hogy helyben minél magasabban képzett emberek legyenek és ne csak a közmunkások és a
segélyre szorulók számát növeljék. Az előterjesztésből az derült ki számukra, hogy az
önkormányzatnak más szándékai is vannak az épülettel, ennek ellenére szeretnék munkájukat
a jelenlegi helyükön tovább folytatni. Hozzáteszi, hogy 2013-ban megtörtént az épület teljes
infokommunikációs akadálymentesítése és a pályázat fenntartási kötelezettsége 2019. március
20-án telik le.
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Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a
tájékoztatót és a hozzá tartozó kérelmet megtárgyalta. A beszámolót nem fogadták el, a
határozati javaslatban pedig a B változatot támogatták, vagyis, hogy az épület bérbeadását
egyenlőre nem javasolják.
Rákos Szabolcs alpolgármesterben több kérdés is felmerült. Több helyen is olvasta, hogy
hulladékból tüzelőt projektet indítottak és a tüzelő egy részét kiosztják a rászoruló
családoknak. 45 család számára nyújtottak segítséget a kiskertek beültetéséhez. Ilyen segítség
nyújtás esetén a járási hivatal vagy a polgármesteri hivatal szociális munkatársaival történik-e
egyeztetés, hogyan döntenek arról, hogy ki kapja meg a segítséget? Milyen az együttműködés
a cigány kisebbségi önkormányzattal? Olvasott arról, is, hogy foglalkoznak az adósságkezelés
problematikájával, helyi egyeztető kerekasztalt működtetnek a helyi döntéshozók
bevonásával. Ki vesz ebben részt az önkormányzat részéről, kikből áll ez a kerekasztal? Mi
most a sorsa az integrált telepprogramba bevont 16 családnak? Hogyan zajlik az után
követésük, további mentorálásuk?
Szomora Szilárd elmondja, hogy a szervezet tevékenysége nem csak Bátonyterenyére
korlátozódik. A kerekasztalt Mátraverebély önkormányzatával együttműködésben
működtetik, ebben a munkában Bátonyterenyéről csak a szervezetük vesz részt.
A kisebbségi önkormányzat és a szociális osztállyal nem igazán szoktak egyeztetni a szociális
adományok szétosztásánál. A kiválasztás azon elvek alapján működik, hogy a hozzájuk járó
gyerekek családjai között szokták szétosztani, hiszen rájuk férnek ezek az adományok.
A telepprogramban Bátonyterenye Város Önkormányzata konzorciumi partnerként vett részt,
célzottjai csakis bátonyterenyei lakosok voltak. A programról a testület többször is kapott
tájékoztatást. 16 családot helyeztek el integrált lakókörnyezetben, akikkel ma is együtt
dolgoznak. Az öt éves időszak idén nyáron telik le, a pályázati kiírásnak megfelelően az
ingatlanoknak az ő tulajdonukba kellene kerülni. Hivatalos levéllel már megkeresték az
illetékes minisztériumot, várják az ő válaszukat. Nem szeretné, ha a lakások úgy kerülnének
tulajdonba, hogy azokon elidegenítési vagy egyéb tilalom ne lenne. A 16 családból kettővel
vannak problémák.
A szervezet magánszemélyek adományaiból működik, Bátonyterenyéről nem sok felajánlást
kapnak, pedig az itt élő családokért végzik a munkájukat. Nehéz egy szervezet munkáját
megítélni akkor, ha sem a mostani, sem az előző képviselő-testület egyetlen tagja sem járt
még a szervezet rendezvényein, annak ellenére, hogy ők minden egyes alkalommal elküldik a
meghívót a polgármester felé. Egyedül Bognár Ferenc az, aki évek óta a roma holokauszt
ünnepségen részt vesz. Emellett sok nagyobb közművelődési rendezvényt tartottak nem csak
Bátonyterenyén, hanem a kistérségben is. Nyitott szervezetként bármikor szívesen látnak
bárkit, aki érdeklődik a szakmai munkájuk iránt.
Rákos Szabolcs alpolgármester úgy értelmezi, hogy jelenleg 30 gyerekkel foglalkoznak a
tanodában és az ő családjaik számára adtak tüzelőanyagot és kertbeültetési segítséget. Hogy
lett ebből 45 család? A beszámoló nagy része Mátraverebély községről szól. Mivel az iskolai
oktatás délután 4 óráig tart, így a tanodás gyerekekkel az ő értelmezése szerint hétvégén
foglalkoznak, vagy esetleg 4 óra után történik ez. Az elmúlt években nem találkozott a
szervezet meghívóival. Mikor volt az előző beszámoló a testület előtt? Sérelmezi, hogy nem
volt egyeztetés a szociális munkatársakkal, mert esetleg előfordulhatott, hogy az
önkormányzat olyanokat is támogatott tűzifával, akik a más szervezettől is részesültek ebben.
Viszont így lehetőség lett volna még több család bevonására az önkormányzat által biztosított
szociális tűzifa juttatásba.
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Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy szoktak kapni meghívót, de azokon
egyéb elfoglaltság miatt nem tudtak részt venni. Viszont korábban Horváth Tibor
alpolgármester részt vett a szervezet rendezvényein.
Berki Judit elmondja, hogy ő felel a szakmai koordinációért, amit 3 éve végez önkéntes
munkában. A szervezet székhelye Bátonyterenye, jelenleg 30 gyerekkel foglalkoznak és nem
az a feladatuk, hogy az iskolai felzárkóztatást és korrepetálást segítsék. Fő feladatuk a
gyerekek szociális kompetenciafejlesztése és a tehetséggondozó programok működtetése.
Bátonyterenyén a szövetség tehetségpontként is működik, hiszen több olyan gyerekük is van,
aki elvégezte a középiskolát érettségizett és tovább tudott tanulni. Nagy hangsúlyt helyeznek
arra, hogy a gyerekek találkozzanak nemzetközi önkéntesekkel. Komoly együttműködési
megállapodásuk van rangos középiskolákkal, innen tanulók vállalnak skype-os tanítást, de a
világ több tájáról is vannak tanáraik, akik skype-on a gyerekek rendelkezésére állnak.
Nagyon fontos feladatuk a zenei hagyományok ápolása, kultúrájuk, szokásaik megismertetése
ezért rendszeresen tanítanak a tanodában a Romano Glaszo együttes tagjai. Fontos területük a
közösségi rádiózás, film és fotózás. Céljuk, hogy a gyerekek ne morzsolódjanak le a
középiskolából. Ebben az évben két gyerekük fog érettségizni. A szervezet nem csak
Bátonyterenyén dolgozik, de mindig itt fejtette ki a legnagyobb munkáját. Minden
rendezvényükről levelet küldenek vagy meghívót a titkárságra. A tanoda szombaton is nyitva
van, várnak mindenkit. Most 30 családdal dolgoznak, de ez nem jelenti azt, hogy nincs más
család a látókörükben. 16 családdal dolgoztak a telepprogramban és volt egy svájci civil
programjuk, ami a kiskerti gazdálkodás elterjesztéséről szólt. A szervezetne k van honlapja, a
Facebookon is jelen vannak. Közhasznú szervezetként működnek, minden lehetőséget
megragadnak, amivel a városban élő gyerekeken, családokon tudnak segíteni.
Molnár Ferenc utal arra, hogy egy börtönből szabadult személynek lakást újítottak fel,
viszont ez az ember azonnal elköltözött és 3 éve nem is él a városban. Tudnak-e erről? Nem-e
egy másik családot szorított ki így? Milyen elven működik, amikor szociális tűzifát vagy
bármilyen adományt osztanak? Szorospatakon többen is panaszkodtak, hogy egyik kapott a
másik nem. Milyen kapcsolatot ápolnak a CKÖ-vel?
Szomora Szilárd elmondja, hogy a lakás lakhatóvá tétele az önkormányzat illetékes
osztályával együttműködve történt, abba, hogy az ingatlanba ki nyer elhelyezést, abba a
szervezetüknek nincs beleszólása, szervezetük csak felújította és lakhatóvá tette. Arról nem
tehetnek, hogy az illető elköltözött. 2013. júniusa és szeptembere volt az az időszak, amikor a
testület tárgyalta a szervezet beszámolóját és a megállapodást. Nem emlékszik, hogy milyen
időközönként kellett volna beszámolniuk a testület előtt. Az RNÖ-vel az együttműködésük
formális, tőlük független szervezet. Megjegyzi, hogy az oktatási rendszer nem igyekszik a
problémás gyerekeket délután 4-ig az iskolákban tartani. Ezek a gyerekek a délutánt a
tanodában töltik. Furcsállja, hogy az ország más részein több információval rendelkeznek a
szervezetről, mint helyben. Ebben ők is hibásak, de mindig kettőn áll a vásár. A polgármester
a fogadónapján is felkeresték, nem zárkóztak el az együttműködéstől soha.
Letovai Zoltán alpolgármester kérdése, hogy mi lesz a telepprogram problémás családjaival,
akik nem tudtak integrálódni. Történik-e olyan mérés, amivel kiderül, hogy a szomszédok
szerint is csak hét családdal van probléma?
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Szomora Szilárd utal arra, hogy ez ügyben kért hivatalos állásfoglalást a minisztériumtól.
Úgy véli, hogy azok az emberek esetében ő egyedül kevés döntést hozni, akik nem tartották
be a minimálisan elvárt együttműködési kötelezettségüket. A többi család esetében bármilyen
problémáról a jegyzőt értesítenék a szomszédok legelőször, velük nincs gond és probléma.
Akiknél a jegyzővel jártak a probléma nem az integráció hiányából adódott, hanem egy
szerelmi konfliktusból.
Letovai Zoltán alpolgármester a válasz nem elégítette ki. Kifogásolja, hogy egy olyan
programba mentek bele, amelynek nem volt megoldási javaslata arra az esetre, ha a családok
nem tudnak integrálódni.
Szomora Szilárd megjegyzi, hogy a program feltételeit teljes egészében betartották,
furcsállja, hogy a telepprogram még most is ilyen érzékeny téma a testület előtt.
Letovai Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy a probléma nem a testület előtt van, hanem a
szomszédoknál.
Szomora Szilárd megjegyzi, hogy az egyik problémás család nem is Bátonyterenyén él.
Rákos Szabolcs alpolgármester nem ért egyet Szomora Szilárd azon kijelentésével, hogy nem
érti, hogy ez még mindig élő probléma a város életében. Ő a lakókörnyezetében is érzi, sőt a
kisterenyeiek is érzik az ezzel kapcsolatos problémákat. Mi alapján történt ezen családok
kiválasztása? Milyen beleszólása volt az akkori testületnek? A 30 gyerekből mennyi
kisterenyei és mennyi nagybátonyi? A CKÖ részt vett-e a felzárkóztatott gyerekek
kiválasztásában, tehetett-e javaslatot a vetőmag és tűzifa programban részt vevőkre? A
telepprogramnál arról várnak állásfoglalást, hogy a házakat kötelezettség nélkül tulajdonba
adhatják-e, vagy előírjanak valamilyen kötelezettséget, vagy esetleg marad a szervezet
tulajdonában?
Szomora Szilárd azt a választ adja, hogy ha az ingatlanok maradnak a jelenlegi tulajdoni
formában, akkor a benne lakók továbbra is bérleti szerződés keretében, bérlőként maradnak a
lakásban, fizetnek a szervezetnem a lakhatásért. Ezen fizetési kötelezettségben nem működtek
együtt a családok: felnőttenként 1000.-, gyerekenként 500.- forintos bérleti díjat kellett volna
fizetni lakáshasználati díjként. Ez a díj fedezte volna az átíratás ügyvédi költségeit. A program
2010-ben indult és az 2011. június 30-án véget ért. Azt, hogy a programban kik vehettek részt,
a pályázati kiírás és az akkori törvények szigorúan szabályozták. A program célja az volt,
hogy a telepszerű lakókörnyezeteket szüntesse meg. Egy civil szervezet nem tudja az összes
hátrányos helyzetű család problémáját megoldani.
Czikora Györgyné utal arra, hogy ez a program kezdetektől hatalmas vitát szít a testületi
üléseken. Akkor úgy fogadták el, hogy amennyiben az 5 élv alatt kiderül, hogy ezek az
emberek nem integrálódtak, akkor ezeket a családokat ezekből a családi házakból minden
további nélkül ki lehet venni. Nem tudja, hogy ha ezek a családok eddig nem feleltek meg,
akkor a hátra lévő pár hónapban hogyan tudnának megfelelni. Miért maradhatnának tovább
azokban a házakban? A szomszédok fel vannak háborodva, nem tartja tisztességesnek, hogy
ezek a családok lakbért fizetve továbbra is ezekben a házakban maradhatnának.
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Cseresznyés István örül, hogy a szervezet jelezte a problémát a minisztérium felé. Ma
majdnem ugyanazok a kérdések merültek fel, mint a program indulásakor, 2010-ben. Akkor is
felhívták a minisztérium figyelmét a pályázat ellentmondásaira. A problémákat a
minisztériumnak kellene megoldani és nem helyi szinten. Furcsállja azt a megoldást, hogy a
renitens családok lakbérfizetési kötelezettség mellett továbbra is a lakásokban maradhassanak.
Nagy-Majdon József polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a beszámoló nem a
telepprogramról szól. A beszámolóban szereplő 3-4 év tevékenységéről kell most a
testületnek dönteni, hogy elfogadja-e vagy sem. Az önkormányzat kíván-e partner lenni abban
a tevékenységben, amit a városban végeznek – ebben is dönteni kell. A szervezet a
tevékenysége folytatásához – akár az önkormányzat nélkül is – megvásárolná az ingatlant.
Érzelmi okai vannak annak, hogy ugyan nem ellenségként tekint Szomora Szilárdékra, de
partnerként sem tud a 3-as iskolában az integráció ürügyén történtek miatt. Javasolja, hogy az
Ózdi úti ingatlan sorsáról most ne hozzon döntést a testület, hanem napolja el egy későbbi
időpontra. A beszámolót elfogadásra javasolja. A testület is gondolja át, hogy a továbbiakban
kíván-e együtt dolgozni a szövetséggel.
Berki Judit az elhangzottakhoz hozzáteszi, hogy a szervezetük 100 millió forintot hozott a
városba, hogy a szeméttelep melletti cigánytelepről ki tudjanak költözni az emberek és ne egy
gettóban történjenek meg a problémák. Ha a 16-ból 14 családdal ez a program sikeres volt, az
azt mutatja, hogy a programnak van létjogosultsága és reményt adhat arra, hogy a városban
lévő többi telep is valahogyan tud ehhez a programhoz csatlakozni. A tanodát már 16 éve
működtetik, már az integráció előtt időszakban is. Meggyőződése, hogy minél szegregáltabb
egy iskola a gyerek, annál sikertelenebb az oktatásban. Hoztak értéket a városba, hiszen sok
gyerek nem az utcán csatangol, hanem egy prevenciós dologban részt tud venni. Kisterenyén
is volt tanoda 3 évig, nagyon látogatott volt, több mint 45 tanuló járt oda, de forráshiány miatt
meg kellett azt szűntetni. Jelenleg Kisterenyéről 8 középiskolás gyerek jár a tanodába. Kéri,
hogy a képviselők látogassák meg a tanodát. A lakásokon a minisztérium elidegenítési joga
van, élni fognak a minisztérium állásfoglalásával, erről a testületet is tájékoztatni fogják.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 6 igen, 2 nem és 3 tartózkodás szavazattal a
tájékoztatóban foglaltakat nem fogadta el.

JAVASLAT A NÓGRÁD MEGYEI CIGÁNY KISEBBSÉGI SZÓSZÓLÓK
SZÖVETSÉGÉVEL
TÖRTÉNŐ
KÖZMŰVELŐDÉSI
MEGÁLLAPODÁS
MEGKÖTÉSÉRE ÉS A KAPCSOLÓDÓ INGATLANHASZNÁLAT BIZTOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal ezen javaslatot napirendjéről levette.

7. JAVASLAT

ÓVODAI
BEIRATKOZÁS
IDŐPONTJÁRA,
ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

KÖZLEMÉNY

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
30/2016.(III.31.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Városi Óvoda óvodai beiratkozás időpontjáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület elfogadja a melléklet szerinti Közleményt, melyet a helyben szokásos
módon a beiratkozás első napját megelőzően legalább harminc nappal közzétesz a
www.batonyterenye.hu honlapon, valamint kifüggeszt az óvodaépületek bejáratánál.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Tóthné Kállói Mária óvodavezető

8. 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:
31/2016.(III.31.) 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 6/2016. (II.15.) Öh. számú határozatát visszavonja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy – Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
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9. JAVASLAT A KISEBBSÉGEKÉRT - PRO MINORITATE ALAPÍTVÁNY ÁLTAL
MEGRENDEZENDŐ „XXVII. BÁLVÁNYOSI NYÁRI SZABADEGYETEM ÉS
DIÁKTÁBOR” TÁMOGATÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy akár a polgármesteri keret terhére is
nyújthatott volna támogatást az alapítványnak, de fontosabbnak tartotta, hogy a testület
kifejezze azon szándékát, hogy a határon túli identitás növelését támogatja. Ezért hozta be az
ülésre a javaslatot.
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslattal
kapcsolatban nem hozott döntést. Az merült fel a bizottság ülésén, hogy próbáljanak meg
azért lobbizni, hogy a táborban bátonyterenyei gyerek is részt vehessen. Nem amiatt nem
döntöttek a javaslatról, hogy nem támogatják, hanem választ várnak arra, hogy helyi tanuló
hogyan vehet részt az eseményen.
Nagy-Majdon József polgármester tudomása szerint a tábor határon túli gyerekeknek és
fiataloknak szól. Viszont az elmúlt években is voltak Nógrád megyei, illetve bátonyterenyei
fiatalok a szervezők között, így a kérés vállalható. Szerinte az anyaország felelősséggel
tartozik a határon túl élő magyarságért, Rákos Szabolcs alpolgármesterrel dolgoznak azon,
hogy Bátonyterenyéről is 3-4 ember ki tudjon kerülni szervezőként ebbe a táborba.
Rákos Szabolcs alpolgármester hozzáteszi, hogy a város szerteágazó nemzetközi
kapcsolatainak hála ugyanebben az időpontban lesznek bátonyterenyei fiatalok a lengyel
testvérvárosban, Kobylnicában a kulturális fesztiválon, illetve szándék van arra, hogy a helyi
oktatási intézmények is bevonásra kerüljenek a jó tanulók jutalmazásaként, amire hosszú idő
óta nem volt példa a városban.
Várszegi István örömmel hallotta az elmondottakat, hiszen a gyerekek, fiatalok számára nagy
élmény, ha eljuthatnak külföldre.
Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy a tervük az, hogy minél több fiatal
eljusson a külföldi testvértelepülésekre, szeretnék, ha ezeket az utakat a pedagógusok
jutalmazásként is tudnák használni. Emellett a nyugdíjas korosztályt is szeretnék bevonni
közelebbi helyszínekre. Nyitni szeretnének az iskolások, a hagyományőrző csoportok és
később a cégek felé is e téren, ezáltal is minél szélesebb körben szeretnék kiaknázni a
testvértelepülések adta lehetőségeket.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
32/2016.(III.31.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testület megtárgyalta a Kisebbségekért - Pro
Minoritate Alapítvány által megrendezendő „XXVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és
Diáktábor” támogatásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány (1055 Budapest, Falk
Miksa u. 6.) részére a "XXVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor" költségeihez a
2016. évi költségvetés belső identitástudat kerete terhére egyszeri, 200.000,- Ft, azaz
kettőszázezer forint támogatást nyújt.
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Az összeg felhasználására az Alapítvánnyal megállapodást kell kötni.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

10. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE, CSENTEI ÚTI 1316/12 HRSZ-Ú INGATLAN
ÖNKISZOLGÁLÓ AUTÓMOSÓ CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a Kisterenyén is kialakuló
városközpont képébe egy autómosó is beleférne. Szeretnék a volt OTP fiók épületét egy
kedvezményes áron megvásárolni, keresik a funkciót a volt ÁFÉSZ központhoz is.
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a beszámolót megtárgyalták és a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Várszegi István elmondja, hogy nagyon örül egy autómosónak Kisterenyén, viszont többen is
megállították, hogy biztosan jó hely lesz-e az a terület egy autómosó számára. Kérdése, hogy
a 21-es négysávosításával az az utca mennyire lesz zsúfolt, hogyan tudnak oda egy autómosót
elhelyezni, megkérdezték-e a környező részeken élőket ebben az ügyben?
Domonkos Sándor a városüzemeltetési osztály ügyintézője elmondja, hogy az ingatlan
közművekkel erősen terhelt így gyakorlatilag mást nem igazán lehet oda építeni, esetlegesen
parkolót. A megközelítése is biztosított a négysávosítás esetén is, nincs közvetlenül a 21-es út
mellett.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy sok lakost nem érint a beruházás.
Cseresznyés István személyesen is megtekintette az ingatlant, az frekventált helyen van,
autómosót inkább egy eldugottabb helyen tudna elképzelni.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen és 3 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
33/2016.(III.31.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye,
Csentei úti 1316/12 hrsz-ú ingatlan autómosó céljára történő értékesítésről szóló javaslatot és
az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület értékesíti Federics Árpád, 3078 Bátonyterenye, Damjanich út 51. és Kun
Gábor 3078 Bátonyterenye, Klapka út 36. sz. alatti lakosok részére ½- ½ tulajdoni arányban
az önkormányzat tulajdonában álló bátonyterenyei 1316/12 hrsz-ú, 875 m² nagyságú,
„beépítetlen terület” megjelölésű forgalomképes ingatlant, önkiszolgáló autómosó egység
létesítése céljára 1.600.000 Ft + 27 % ÁFA, mindösszesen 2.032.000 Ft vételáron.
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Az ingatlan vételára a szerződéskötéssel egyidejűleg, egy összegben esedékes. Az adásvétellel
kapcsolatos minden költség a vevőket terheli.
Az adásvételi szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy a szükséges közműkiváltások, illetve
annak hiányában a szolgáltatók nyilatkozatától függően az ingatlant érintő közművezetékre
vonatkozó szolgalmi jogok bejegyeztetésével kapcsolatos eljárás és annak minden költsége a
vevőket terheli.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.
Határidő: azonnal, illetve szerződéskötésre 2016. május 31.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

11. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI TANUSZODA LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉSI
NKFT-VEL KAPCSOLATOS TULAJDONOSI ÉS KÖVETELÉS ELENGEDÉSRE
VONATKOZÓ DÖNTÉS MEGHOZATALÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Gubán Zoltán ügyvezetőt, aki részt vesz a
napirendi pont tárgyalásán.
Ismerteti, hogy a kormányzati segítségnek köszönhetően tudják rendezni az uszoda
tőkehelyzetét és a tartozásait. Az uszoda az átadott pénzeszközök és a követelések átvállalása
miatt folyamatosan forrás és tőkehiányos állapotba került, ezért a tőkehelyzet rendezésre
szorult.
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 – 11 - 11 igen szavazattal az alábbi
három határozatot fogadta el:
34/2016.(III.31.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft. törzstőke-emelése tárgyában előterjesztett
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete alapította határozatlan
időtartamra az egyszemélyes Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaságot, amelyet a Balassagyarmati Törvényszék Cg. 12-09-006310
számon vett cégjegyzékbe. A Társaság főtevékenysége: Sportlétesítmény működtetése.
A társaság jegyzett törzstőkéje jelenleg 133.000.000 Ft, amely kizárólag pénzbeli betétből áll.
A társaság folyamatos működtetése, valamint a tőkehelyzet rendezése (a Tanuszoda
fenntartása, egyéb sporttevékenység biztosítása) érdekében indokolt a jelenlegi törzstőke
összegét, 133.000.000 Ft-ot 68.800.000 Ft pénzbeli betéttel felemelni 201.800.000 Ft-ra.
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A törzstőke-emelés teljes összegét, azaz 68.800.000 Ft-ot Bátonyterenye Város
Önkormányzata legkésőbb 2016. április 10. napjáig utalja át a társaságnak az OTP Bank
Nyrt.-nél vezetett 11741048-20008141 egyszámlájára.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Bátonyterenyei Tanuszoda
Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft. a határozat mellékletét képező tartalom szerinti Alapító
Okirata módosításának és az egységes szerkezetű Alapító Okirata aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
2. A Képviselő-testület utasítja Gubán Zoltán ügyvezetőt, hogy a változás cégbírósági
átvezetéséről 30 napon belül gondoskodjon.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Gubán Zoltán ügyvezető
35/2016.(III.31.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tanuszoda NKft.
törzstőke-emelésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület elrendeli, hogy a tőkeemelés jogcímén átutalásra kerülő 68.800 EFt
összeg a Kormány 2006/2015. (XII.29) sz. határozata alapján Bátonyterenye Város
Önkormányzata számára 500 millió Ft - tanuszoda beruházáshoz kapcsolódó hitel(ek)
kiváltására - megítélt támogatási keretből kerüljön felhasználásra. A fedezet a Városi
Önkormányzat 2016. évi költségvetésben megtervezésre került.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
2. A Képviselő-testület elrendeli a Tanuszoda NKft. OTP Bank Nyrt.-nél fennálló
folyószámlahitel-szerződésének megszüntetését és a még fennálló kötelezettségállomány teljes
rendezését. A Tanuszoda NKft. a tőkeemelés jogcímén átutalásra kerülő 68.800 EFt összeget
a folyószámlahitelből még fennálló kötelezettségállomány rendezésére köteles fordítani.
A Képviselő-testület felhatalmazza Gubán Zoltán ügyvezetőt a szükséges intézkedések és
nyilatkozatok megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Gubán Zoltán ügyvezető
36/2016.(III.31.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tanuszoda NKft-vel
szemben fennálló önkormányzati követelés elengedésére vonatkozó javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
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A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 25/2003. (XII.19.) önkormányzati rendelet 31. § (4) bekezdése c) pontja és az (5)
bekezdése e.) pontja alapján a kizárólagos tulajdonában álló Bátonyterenyei Tanuszoda
Létesítményüzemeltető NKft-vel szemben fennálló, a tanuszoda beruházás fejlesztési kölcsöne
tartozásállományának rendezésére megkötött háromoldalú megállapodás alapján az MFB
Zrt. felé 2015. évben kezesként megfizetett törlesztés összegével 43.209.120 Ft összegű
követeléséről lemond.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Gubán Zoltán ügyvezető

12. JAVASLAT HUAI’AN VÁROSSAL (KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG) TESTVÉRVÁROSI
EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a polgármesteri illetve Rákos Szabolcs
alpolgármester az alpolgármesteri tájékoztatóban többször adott tájékoztatást arról, hogy kínai
delegációk jártak a városban. Az utolsó delegáció azzal a szándékkal érkezett, hogy
testvértelepülési megállapodást szeretnének kötni Bátonyterenyével. Időközben a
külügyminiszter bejelentette, hogy jelentős munkahelyteremtés és befektetés ösztönzés fog
folyni kínai tőkéből Magyarországon, melynél előnyt élvez, ha testvérvárosi megállapodások
vannak magyar és kínai városok között. A már létrejött kapcsolatok segítik a gazdasági
együttműködést is. Huai’an Peking és Sanghaj között, a fejlett keleti részen helyezkedik el,
lakosainak száma 5 millió feletti. A javaslat tartalmazza a kínai fél hivatalos meghívólevelét a
megállapodás aláírására az ott feltüntetett három fős delegáció számára. Felhatalmazást kér a
testülettől, hogy tegye lehetővé, hogy a javaslatban szereplő delegáció elutazhasson Kínába a
testvérvárosi megállapodás aláírására. Később erről be fognak számolni.
Rákos Szabolcs alpolgármester hozzáteszi, hogy Pekingben szeretnék felkeresni a KínaiMagyar Kereskedőházat, illetve a sanghaji főkonzulátust is. A kínai város képviselőit tervezik
meghívni a Városnapi rendezvényre. A legfontosabb az lenne, hogy a kínai Huai’an városban
működő és a helyi, bátonyterenyei cégek vezetői közötti találkozó megvalósulhasson. A kínai
város képviselői bátonyterenyei látogatásukkor leginkább a turisztikai célpontok, illetve a
megújuló energiák iránt érdeklődtek, kimondottan tetszett nekik a Maconkai-tó, de az
együttműködés során akár diákcsere-programok is megvalósulhatnak. Szeretné elkerülni
annak a látszatát, hogy a városvezetés luxusutazáson vesz részt. A városnapon lesz lehetőség
személyes kapcsolatteremtésre az ide érkező kínai delegációval, de arról, hogy hol tart az
együttműködés, tudnak tájékozódni akár nála, akár a polgármesternél.
Várszegi István megjegyzi, hogy ő már rég erőltette, hogy vegyék fel olyan országgal is a
kapcsolatot, amely gazdasági eredményeket is hozhat. Kérdése, hogy tolmácsot visznek-e
magukkal, mert annak személye nem szerepel a meghívón.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy annak a cégnek, mely az ide érkező kínai
delegációk tolmácsolását ellátta, a vaskos napidíj megfizetése mellett az utazás és az ellátás
költségeit is meg kellett volna fizetni. Így egy kint élő tolmács fogja kísérni a delegációt
költségkímélő megoldásként.
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Mátyus-Lengyel Violetta külkapcsolatokért felelős munkatárs hozzáteszi, hogy a delegációt
kísérő tolmács korábban Magyarországon élt, a kínai konzul tolmácsa volt, most jelenleg a
pekingi egyetemen tanít magyar nyelvet.
Cseresznyés István megjegyzi, hogy minden ilyen kapcsolatnak örül, viszont kiemeli, hogy
az, hogy mennyit ér a most megkötendő megállapodás, az majd abból derül ki, hogy mennyire
tudják majd azt tartalommal megtölteni. Tapasztalatai alapján kétségesnek tartja, hogy sikerül
gazdasági kapcsolatot kiépíteni Kínával.
Nagy-Majdon József polgármester ismeri azt a tendenciát, hogy az európai cégek
visszahozzák a gyártásukat Kínából, ugyanakkor annak a lehetőségét is keresik a kínai
elektronikai termékek gyártói, hogy ők vigyék a termelést Európába. Ez utóbbit szeretnék
kiaknázni a kínai kapcsolatokkal. Minden lehetőséget ki kell használni.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
37/2016.(III.31.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bátonyterenye Város
Önkormányzatának Huai’an (Kínai Népköztársaság) önkormányzatával való testvérvárosi
együttműködés kialakításáról szóló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület hozzájárul Huai’an város önkormányzatával testvérvárosi
együttműködés kialakításához.
2. A Képviselő-testület a két önkormányzat között kialakítandó együttműködés részleteit
tartalmazó együttműködési megállapodás tervezetét a melléklet szerint jóváhagyja és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
3. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 2016. április 3-13 között 3 fős delegáció
utazzon Kínába, Huai’an városába a testvérvárosi megállapodás aláírása, további
tárgyalások, egyeztetések lefolytatása, valamint a testvérvárosi kapcsolat elmélyítése
érdekében.
A delegáció tagjai:

Nagy-Majdon József polgármester
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Rákos Szabolcs alpolgármester

4. Az utazással kapcsolatos költségek fedezetét Bátonyterenye Város Önkormányzata
2016. évi költségvetése Belső identitástudat keret terhére biztosítja, egyben utasítja a
polgármestert, hogy a költségvetés soron következő módosításába építse be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

22

13. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI 957/2 ÉS 958/2 HRSZ-Ú ÖNKORMÁNYZATI
TULAJDONÚ INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester bízik abban, hogy az elkövetkezendő időszak tendenciája
az lesz, hogy minél több lesz a befektető, minél több ingatlant tudnak majd eladni,
ugyanakkor az önkormányzat is igyekszik minél több ingatlant megvásárolni és tartalommal
megtölteni. Tervezik a Volán telep, a volt OTP, a volt ÁFÉSZ központ, a vasút úti bérlakások,
a volt körfűtőház, szorospataki ingatlanok megvásárlása, a szarisznyói, a 21-23-as utak
nyomvonalán történő kisajátítások.
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 10 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
38/2016.(III.31.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei
957/2 és 958/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére vonatkozó javaslatot
és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület értékesíti az önkormányzat tulajdonában álló bátonyterenyei 957/2 hrszú 4.205 m2 nagyságú és a 958/2 hrsz-ú 8.174 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület”
megjelölésű forgalomképes ingatlanokat a ROLL-TRADE Kft. (székhely: 3104 Salgótarján,
Budapesti út 22., Cg-j.: 12-09-006215, ügyvezető: Balya István) részére, telephely létesítése
céljára. A 957/2 hrsz-ú ingatlan vételára nettó 2.100.000 Ft, a 958/2 hrsz-ú ingatlan vételára
nettó 4.000.000 Ft.
A Képviselő-testület a főbb szerződéskötési feltételeket az alábbiak szerint határozza meg:
-

szerződéskötéssel egyidejűleg ingatlanonként 10 % előleg fizetendő,
a fennmaradó vételár megfizetésének határideje: 2016. december 31.,
az Önkormányzat elállási jogát ki kell kötni arra az esetre, ha a vételár határidőben
nem kerül megfizetésre,
a vételár teljes megfizetésig az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre irányuló kérelem
ügyvédi letétbe kerüljön, a Földhivatalnál függőben tartással,
az ingatlanok birtokba adására csak a vételár teljes kifizetését követően kerülhet sor.

Az adásvételi szerződésben kerüljön rögzítésre továbbá, hogy a vevő az ingatlanok állagát,
jogi és közmű helyzetét, beépíthetőségének feltételeit teljes körűen megismerte, azok terheivel
tisztában van, az ingatlanok használatóságát, jogi helyzetét és azokkal kapcsolatos
körülményeket saját megbízottjaival, közreműködőivel megvizsgálta és értékelte, az adásvételi
szerződést ezek tudatában köti meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal, illetve adásvételi szerződéskötésre: 2016. április 30.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
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14. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE, MADÁCH ÚT 6/A. SZ. ALATTI 1319/14/A
HRSZ-Ú
(VOLT
OTP
FIÓK)
MEGVÁSÁRLÁSÁRA
VONATKOZÓ
SZÁNDÉKNYILATKOZAT ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a nyugdíjas klubok panaszkodtak, hogy a
kastélykertbe járni sötétedés után, esőben nem biztonságos, ezért gondoltak arra, hogy mivel
az ingatlanra elővásárlási joga van az önkormányzatnak, az ingatlan megvételét előkészítik,
forrásokat keresnek a felújításhoz, hogy itt könyvtárat, illetve a nyugdíjas klubok székhelyét
alakítsák ki.. Ehhez kéri a testület felhatalmazását.
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Várszegi István jó befektetésnek tartja az ingatlan megvásárlását.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
39/2016.(III.31.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye,
Madách út 6/A. sz. alatti 1319/14/A hrsz-ú (volt OTP fiók) megvásárlására vonatkozó
szándéknyilatkozatról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület kinyilvánítja vételi szándékát az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.
tulajdonában álló Bátonyterenye, Madách út 6/A. sz. alatti 1319/14/A hrsz-ú „irodaház”
megjelölésű ingatlan iránt.
Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan megvásárlásával kapcsolatos egyeztetések,
tárgyalások lefolytatására.
Az ingatlan megvásárlására vonatkozó konkrét javaslat kerüljön a Képviselő-testület elé
jóváhagyásra.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

EGYEBEK
Nagy-Majdon József polgármester hangot ad azon véleményének, hogy a közmunkaprogram
keretei között paradigmaváltásra lesz szükség. Az nagyon jó, hogy ennyi embert tudnak
foglalkoztatni, illetve nagyon sok mindent meg tudnak csinálni a közmunka keretében, de el
kellene kezdeni az Nkft. tevékenységét bevétel orientálttá tenni. Az önkormányzat egy
jelentős önrésszel járul hozzá a közmunkaprogramhoz. Ahhoz kér most döntést, hogy hogyan
tudják azt elérni a közmunkaprogramban, hogy onnan minél több bevétel generálódjon,
hogyan tudják a megtermelt termékeket értékesíteni, hogyan legyen a tésztagyárnak piaca.
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Meg kell találni annak a módját, hogy a cég minél több bevételt termeljen, minél inkább
önellátóvá váljon. Nem tudni, hogy a kormány meddig fogja támogatni a közmunkaprogram
egyes elemeit 100%-ban és el szeretné azt kerülni, hogy az egész közmunkaprogram
finanszírozása a város nyakába szakadjon. Nehéz az embereket motiválni a
közmunkaprogramban és minőségi munkát végezni, hiszen a jobban képzett munkások már
visszataláltak a munka világába cégeknél. Ugyanezt a munkát 100-150 szakemberrel is el
tudnák végeztetni. Probléma az is, hogy nincs elég termőföld az önkormányzat kezében. Ezért
kér egy testületi döntést arról, hogy Gubán Zoltán a júniusi testületi ülésre állítson össze egy
tervet arra, ami kimutatja, hogy 2-3-4 éven belül mennyi bevétel prognosztizálható az egyes
lábakban. Nézzék meg, hogy mely termékeket nem érdemes termelni. Valószínűleg ez a
folyamat szerkezeti átalakítással is fog járni.
Sulyok Tibor elmondja, hogy a polgármester által elmondottak mind igazak a programra.
Jelenleg 170 fő hiányzik a programból, ami szerint nincs annyi munkanélküli Bátonyterenyén,
mint amennyit terveztek. Viszont feladatokat terveztek, amiket el kell végezni. Ma már sem a
szakmunkások, sem a segédmunkások között nem találnak megfelelő munkásokat. Ezért a
további tervezéseknél sok mindent át kell gondolni, pl a létszámot. Előny, hogy a program
támogatott az állam által, viszont nem tudni, hogy meddig lesz támogatva. A mezőgazdasági
munkákban igyekeznek abba az irányba elmozdulni, hogy olyan tevékenységet végezzenek,
ami kisebb területen nagyobb hasznot hajt: fólia, szabadföldi kertészet. A termelt növényeknél
is van változás a paradicsom, paprika mellett krizantémmal próbálkoznak. Az önkormányzat
földterülete kevés: 16 hektár szántóból 10 hektár van bevetve, az állatoknak sem tudják
megtermelni a szükséges mennyiségű élelmet. Javaslata, hogy amennyiben lehetséges, a
mezőgazdasághoz földet kellene venni, vagy bérelni, utóbbit a program nem igazán
támogatja. A betonelem gyártásnál a minőségbiztosítás még nincs meg, ami az értékesítéshez
kötelező. Ez esetben viszont kell egy olyan állandó létszám, akik a munkájukért felelősséget
vállalnak. Ugyanez a helyzet a tésztaüzemnél is. A tészta piacán az árak nagyon alacsonyak,
gazdaságosan gyártani nagyon nehéz. A megoldást erre még nem tudja.
Nagy-Majdon József polgármester úgy látja, hogy a jövő évi START munka terveit az
elkövetkezendő 2 hónapban el kell készíteni. Kell felvenni szakembereket a vezetői
pozíciókra. Ha minőséget tudnak gyártani, akkor lesz bevétel. Meg kell nézni, hogy hány
fővel tud költséghatékonyan működni. Ha vannak működésképtelen lábak, akkor azokat meg
kell szüntetni. Ezért kér egy megbeszélést, hogy minden szempont szerint egyeztetni
tudjanak. Kéri, hogy Gubán Zoltán a júniusi testületi ülésre tegyen le egy tervet a testület elé a
jövő évi közmunkaprogrammal kapcsolatosan.
Cseresznyés István úgy értelmezte az elmondottakat, hogy kevesebb emberrel kellene ellátni
ugyanazon feladatokat. Szerinte ez nem biztos, hogy fog működni, hacsak nem vonják be a
minisztériumot is. A bérekhez is hozzá kellene nyúlni motiválás céljából, nem várható el,
hogy több munkát végezzenek ugyanannyi bérért.
Nagy-Majdon József polgármester a jelenlegi műhelyt szeretné céggé vagy manufaktúrává
alakítani. vannak lábak, melyeknek termelést kellene hozni (tésztagyár, betonelem gyár,
mezőgazdaság), ezeket hány emberrel, milyen bérrel tudják működtetni hatékonyan,
rentábilisan. Ha maguknak termelnek, akkor forintosítsanak a költségvetésben.
Gubán Zoltán ügyvezető javasolja, hogy az érintettek üljenek össze egy ötletrohamra,
beszéljék meg, hogy a jogi és gazdasági keretek mit tesznek lehetővé, hiszen nagyon összetett
dologról van szó. Inkább a júliusi ülésre javasolja a terveket beterjeszteni.
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
40/2016.(III.31.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Nagy-Majdon József
polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2016. júniusi ülésére terjesszen elő egy javaslatot a
2017. évi közmunkaprogram tervezésére, mely tartalmazza különös tekintettel annak
létszámkeretét, fő tevékenységeit, a program hatékony és rentábilis működtetése érdekében
tervezett intézkedéseket.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Gubán Zoltán ügyvezető
Rákos Szabolcs alpolgármester kéri a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy vizsgálják meg a
Bursa ösztöndíjrendszer újbóli visszaállítását a városban élő nehéz helyzetű diákok
támogatására.
Szeretnék bevezetni a „Jó tanuló – jó sportoló” elismerést, kéri, hogy ezen elismerés
bevezetésének lehetőségét is vizsgálják meg. Meghívja a képviselőket és a lakosságot a X. 24
órás röplabdabajnokságra, annak megnyitójára.
Molnár Ferenc úgy látja, hogy Bátonyterenye lassan a varjak városa lesz, szinte már
kiszorítják az embereket a városból. Részletezi, hogy mennyi problémát okoznak a madarak
és nem érti, hogy miért nincs mód a számuk csökkentésére.
Van-e lehetőség arra, hogy valamit kezdjenek a szupataki úttal, mert lassan járhatatlanná
válik.
Több helyen tapasztalta, hogy sokan kint hagyják a bontásra ítélt, roncs autókat az úton. Ezzel
kellene kezdeni valamit.
Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy a varjú védett állat, így jelenleg jogszerű és
törvényes eszköz nincs a számuk csökkentésére. Egyenlőre várják a hatóságok válaszát arra
vonatkozóan, hogy mikor és milyen módszerrel tudják a Bányaváros központi területéről
kiszorítani őket.
Nagy-Majdon József polgármester megemlíti, hogy az is hatásos módszer lehetne, ha
kivágnák azokat a fákat, amiken fészkelnek, de ha zöld városban akarnak élni, akkor ez nem
járható. Felmerültek alternatív megoldások, de egyik sem járható. Kifogásolja a hivatalok
lassú ügyintézését.
Czikora Györgyné kérése, hogy a játszótér Liget út felé eső oldala legyen bekerítve.
Cseresznyés István lakossági bejelentésként jelzi, hogy az Ózdi út – Budai Nagy Antal út
kereszteződésében ott lettek hagyva az árkok kitakarítása, utak javítása után a földkupacok,
betontörmelékek. Kéri, hogy ezeket szüntessék meg. Tervez-e a hivatal tavasszal
lomtalanítást? Kéri az alpolgármestert, hogy ne poénkodjon a nevével.
Rákos Szabolcs alpolgármester megjegyzi, hogy voltak olyan sajtóorgánumok, amelyek
visszaéltek a jó hírnevével, amiben cseresznyés István képviselőnek is volt szerepe. Kéri,
hogy tiszteljék meg egymást.
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Cseresznyés István a saját kiadványukban leírtakért vállalja a felelősséget, másért nem.
Dr. Lengyel Tamás jegyző a lomtalanítással kapcsolatban arról tájékoztat, hogy a VGÜ által
számlázott szemétszállítási díj nem tartalmazza a lomtalanítás költségét. A cégnek két ajánlata
van az önkormányzat és a lakosok felé. Vagy kiszámláznak teljes évre vonatkozóan havi
plusz összeget, ami tartalmazza a lomtalanítást, vagy az önkormányzatnak az összegyűjtött
szemét súlya és a megtett kilométer után állítják ki a számlát egy összegben. Ez
hozzávetőlegesen 4-5 millió forint. Jelen állás szerint nincs lomtalanítás.
Nagy-Majdon József polgármester a napirend megtárgyalását követően a testület ülését 13
óra 59 perckor bezárja.

k.m.f.

Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző

