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Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 29-én
megtartott üléséről.
Jelen vannak: 11 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Rákos Szabolcs alpolgármester
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 és egyben elnézést kér a késői
kezdésért.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 11 fő jelen van, Gembiczki Ferenc távolmaradását előzetesen jelezte -, a Képviselő-testület határozatképes, az
ülést 11 óra 48 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület
azzal a módosítással, hogy kéri napirendre venni
 1. napirendi pontként a „Komplex közvilágítási szolgáltatás villamos energia
biztosításával és üzemeltetéssel szolgáltatási szerződés keretében” indított nyílt
közbeszerzés eljárás eredményének megállapításáról szóló javaslatot, melyet az
önkormányzat gazdasági érdekeire tekintettel zárt ülés keretei között javasol
megtárgyalni.
 Ennek következtében a további napirendi pontok számozása eggyel növekszik.
 13. napirendi pontként a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz” való csatlakozáshoz szándéknyilatkozat elfogadásáról szóló
javaslatot.
 14. napirendi pontként a Társasági adókedvezmény sporttámogatás igényléséhez
szükséges önerő biztosításáról szóló javaslatot.
 15. napirendi pontként a Bátonyterenye, Ózdi út 189. sz. alatti 2601 hrsz-ú ingatlan
megvásárlásáról szóló javaslatot.
 16. napirendi pontként a Szorospataki volt Kossuth lejtős akna bejárati támfal,
valamint egyéb helyi értékek védettség alá helyezéséről szóló javaslatot.
Elnézést kér amiatt, hogy nem minden anyag került időben kiküldésre, de egyes anyagok a
kiküldés és az ülés közben derültek ki, ezért kellett őket utólagosan kiküldeni, kiosztani.
Czikora Györgyné ügyrendi kérdésében arra kér választ, hogy mi indokolja azt, hogy a havi
rendes testületi ülések össze-vissza vannak. Mindenkinek könnyebb lenne, ha a rendes ülések
kiszámítható időpontban lennének. A mostani ülés ütközik a ballagásokkal.
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Nagy-Majdon József polgármester válaszában elmondja, hogy a mai ülésen is vannak olyan
anyagok, amelyek szűk határidősek, illetve később készültek el. Ezek mind befolyásolják az
ülés időpontját. Viszont azt sem akarja, hogy a rendes ülés rövid időn belül rendkívüli ülés
kövesse. Az üléstervet kell igazítani az élethez és nem fordítva.
Várszegi István azt még el tudja fogadni, hogy egyes előterjesztéseket késve, vagy az ülés
előtt kapnak meg. Azzal kapcsolatban viszont nemtetszésének ad hangot, hogy a nagy
fajsúlyú, több vitát is kiváltott közvilágítással kapcsolatos közbeszerzés eredményhirdetését
még tegnap késő délután sem kapta meg a bizottsági ülésre, arról nem is szólva, hogy az
anyag nem zárt ülés anyagaként került kiküldésre. Nem érti, hogy ezt az előterjesztést miért
kell zárt ülés keretei között tárgyalni. Nem ért egyet a zárt ülés tartásával, másrészt pedig a
zárt ülés anyaga ne kerüljön kiküldésre nyilvános anyagként.
Nagy-Majdon József polgármester ezt követően az első napirendi pontként javasolt, a
„Komplex közvilágítási szolgáltatás villamos energia biztosításával és üzemeltetéssel
szolgáltatási szerződés keretében” indított nyílt közbeszerzés eljárás eredményének
megállapításáról szóló javaslatot leveszi napirendről. Egyben tájékoztatja a képviselőket,
hogy az előterjesztés megtárgyalására május 4-én, szerdán kerül sor rendkívüli nyílt ülés
keretében.
A Képviselő-testület a napirendre tett módosított javaslatot 10 igen és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint elfogadta:
1. Javaslat a Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
2. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló 7/2003. (IV.25.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
3. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
4. Beszámoló a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2015.
évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
5. Javaslat a Bátonyterenye Város Településfejlesztési Koncepció tervdokumentáció II.
„Jövőkép és célok” kötetétének elfogadására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
6. Előterjesztés „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírásra pályázat
benyújtásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
7. Előterjesztés „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok” című pályázati kiírásra pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
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8. Javaslat a megüresedett 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat
kiírására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
9. Tájékoztató a 2015. évi közfoglalkoztatási tevékenységről
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
10. Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
11. Javaslat az állami tulajdonú lakáscélú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának
kezdeményezésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
12. Javaslat a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz” való
csatlakozáshoz szándéknyilatkozat elfogadására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
13. Javaslat a Társasági adókedvezmény sporttámogatás igényléséhez szükséges önerő
biztosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
14. Javaslat a Bátonyterenye, Ózdi út 189. sz. alatti 2601 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
Előterjesztő: Letovai Zoltán alpolgármester
15. Javaslat a Szorospataki volt Kossuth lejtős akna bejárati támfal, valamint egyéb helyi
értékek védettség alá helyezésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Egyebek

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. április 1. és
április 29. közötti időszak fontosabb eseményeiről, közérdekű tárgyalásairól szóló
polgármesteri, illetve alpolgármesteri tájékoztatók.
A tájékoztatókkal kapcsolatosan kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, a testület a
tájékoztatókban foglaltakat tudomásul vette.
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, Gagyi Róbert az Ügyrendi
Bizottság tagja, Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Molnár Ferenc a
Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016.(IV.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2. JAVASLAT A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL SZÓLÓ 7/2003. (IV.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény 40.§ (5) bekezdése szerint a köztemetőkre vonatkozó díj megállapításakor
az Önkormányzatnak ki kell kérnie a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti
szervének véleményét. A rendelet-tervezetet ennek megfelelően megküldték az Országos
Fogyasztóvédelmi Egyesület Nógrád Megyei Szervezete részére. A Szervezet véleményét az
előterjesztés kiküldése után kapták meg. A Szervezet a tervezett díjtételemeléseket túlzottnak
tartja. Véleményük szerint – az értékelhető körülményeket figyelembe véve – a díjak max. 3035%-os emelését tartják reálisnak. Ez a vélemény azonban nem köti az önkormányzatot
döntése meghozatalánál.
Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, Molnár Ferenc a
Humánszolgáltatási Bizottság elnöke, Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke
és Gagyi Róbert az Ügyrendi Bizottság tagja jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot
megtárgyalták és a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Molnár Ferenc jelzi, hogy a bizottság módosító javaslata, hogy a gyermeksírhelyek
díjemelését vegyék ki és tegyék ingyenessé a rendeletben foglalt méretű gyermeksírhelyet.
Várszegi István hozzáteszi, hogy bizottsága is támogatta a Humánszolgáltatási Bizottság
módosító javaslatát, ugyanakkor az emelésből befolyó összeget a temetők fenntartására
fordítsák.
Gagyi Róbert elmondja, hogy az emelést ugyan kissé magasnak találták a bizottsági ülése,
illetve a maconkai temetőben a kútra ráférne egy kis renoválás.
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Czikora Györgyné támogatja a gyereksírra vonatkozó javaslatot. A temetők kérdése 4-5
évvel ezelőtt volt utoljára a testület előtt, azóta nem volt díjnövekedés, így az éves 6-7%-os
emelést figyelembe véve az is elérné a 35%-ot. Ezek a pénzek nem fogják a város
költségvetését olyan helyzetbe hozni, hogy minden lesz a városban. Az utolsó emelés óta
eltelt éveket tekintve egy tisztességesnek tartja a 30-35%-os emelést.
Várszegi István szerint az nem vigasztalja az embereket, hogy a díjtételek más településeken
magasabbak. A temetők gondozása, állagmegóvása komoly feladat és komoly erőforrásokat
igényel. Fontos, viszont, hogy az emberek azt érezzék, hogy a temetők megfelelően vannak
karban tartva, így elfogadhatóbb az emelés. Tudja, hogy parkoló készül, mindenszentek előtt
a temetőket szépen rendbe teszik a közmunkások, de jelzések érkeztek arról is, hogy megeszik
a virágot a vaddisznók. Legyen egy igazi temetőgondnok, legyen nyilvántartás, kezeljék a
problémákat. Akkor tudják támogatni a megfogalmazottakat, ha a lakosok úgy érzik, hogy a
megemelt díjakból valamit visszakapnak.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy
milyen munkákat végeztek az elmúlt években a temetőknél. Megtörtént az összes temető
körbekerítése, a közmunkaprogram keretein belül igyekeznek gondozni a temetőket, volt, ahol
lépcső épült. Igyekeznek folyamatosan karban tartani a temetőket. Tény, hogy a kisterenyei
temető megtelt és szükségessé válik a bővítése, ami jelentős költséggel jár. Felújításra került a
szupataki ravatalozó. Hanyagság volt, hogy a temetői díjemelés nem került korábban a
testület elé. Viszont 2016-tól megszűnt a kommunális adó, ami ezekre a feladatokra is
fedezetet jelentett volna. Ő is támogatja a Humánszolgáltatási Bizottság javaslatát, hogy 14 év
alatt gyerekeknél ingyenes legyen a sírhely. Amennyiben az előterjesztésben szereplő díjakat
a testület most elfogadja, akkor egy pár évig ismét nem lesz szükség a temetői díjak
emelésére.
Gubán Zoltán ügyvezető ismerteti, hogy az urnasírhelyek esetén a most javasolt 5 ezer
forintos összeg a fele annak a díjnak,m ami a környező településeken fizetendő. Kisterenyén
be fognak telni az urnasírhelyek, ezért a kézhez vett javaslat szerint 20 év alatt fog megtérülni
egy új 48 férőhelyes építése. Volt egy 271 forint + Áfa temetőfenntartási költség, ami minden
számlán háromszor annyiba került a cégnek, mint amennyit beszedtek. Emiatt ezt a tételt meg
is akarta szüntetni, de már a mostani javaslatban nem szerepel.
Testületi döntést kér arra vonatkozóan, hogy sírhelyet előre meg lehet-e váltani, vagy nem
lehet. Ezzel kapcsolatban mendemondák vannak a városban. Konkrét testületi döntést kér arra
vonatkozóan hogy sírhely előre megváltás nem lehetséges és így neki a testület döntését kell
végrehajtatni. Vagy a másik lehetőség, hogy sírhely előre megváltás esetén hat hónapon belül
meg kell építeni a síremléket, a síremlék megépítés elmaradása esetén a sírhely újra
értékesítésre kerülhet. Jelenlegi állás szerint nem lehet sírhelyet előre megváltani, de kéri
ennek megerősítését vagy tisztázását.
Kéri az előterjesztésben szereplő díjak elfogadását.
Nagy-Majdon József polgármester az aljegyzővel történt konzultálás után azt közli, hogy a
helyi rendelet értelmében sírhely előre megváltás nem létezik.
Kiss László aljegyző hozzáteszi, hogy a jelenleg hatályos rendeletben szó szerint nincs az
leírva, hogy sírhelyet előre megváltani nem lehet, de a szöveg értelmezéséből ez
egyértelműen kiderül. Előre megváltani sírhelyet eddig sem volt lehetséges. Viszont a temető
korábbi gondozója a VGV ennek ellenére ezt engedélyezte kéri a most temetőgondozási cég
ügyvezetőjétől, hogy a rendeletet aszerint értelmezzék, hogy sírhelyet előre megváltani nem
lehet, és senkivel ne tegyenek kivételt.

7
Letovai Zoltán alpolgármester elmondja, hogy kevesen tudnak arról, hogy a temetőkkel
kapcsolatban a városban nyilvántartási rendszert vezettek be, így kéri Gubán Zoltán
ügyvezetőt, hogy adjon erről egy rövid tájékoztatást.
Gubán Zoltán elmondja, hogy a nyilvántartási rendszer bevezetése most indult. Vásároltak
egy temető-nyilvántartó programot. Igen hosszas folyamat lesz a feltöltés, hiszen tételesen
felmérésre kerülnek a sírhelyek, utólagos parcellázásra kerül sor. A terv az, hogy majd legyen
egy temetőgondnoki iroda a városközpontban.
Várszegi István elmondja, hogy számára furcsa érzés, ha a temetőben olyan ember sírja
mellett megy el, aki még él és virág is van rajta. Túlzásnak találja, hogy valaki 6 hónapon
belül felhúzza a megváltott sírhelyre a saját síremlékét, ugyanakkor, ha valaki ragaszkodik
egy adott sírhelyhez, akkor azt miért nem válthatná meg egy magasabb díj ellenében.
Javasolja, hogy tekintsék át a rendeletet. Jó dolognak tartja a Gubán Zoltán ügyvezető által
ismertetett temetőgondnoki rendszer kialakítását.
Molnár Ferenc azt támogatja, hogy a rendelet módosításával adják meg a lehetőséget arra,
hogy előre meg lehesse váltani a sírhelyet, viszont azt gondozza is. Több településen is él ez a
lehetőség, hogy előre megváltsák a sírhelyet. Az ezzel kapcsolatos rendelet-módosítást akár a
következő testületi ülésre is el lehet készíteni.
Várszegi István a gyermeksírhely esetében inkább a kor szerinti és nem a méret szerinti
besorolást támogatja, inkább az kerüljön a rendeletbe, hogy mérettől függetlenül 14 éves
korig a gyermeksírhely legyen ingyenes.
Nagy-Majdon József polgármester javasolja, hogy a díjszabásokról most mindenképp
döntsön a testület és szintén a kor szerinti meghatározást támogatja a gyermeksírhelyeknél.
Ennek megfelelően kerüljön sor a rendelet módosítására egy hónapon belül.
Kiss László aljegyző utal arra, hogy a rendelet szabályozza azt, hogy az egyes, kettes és
gyereksírhely esetén mekkora a méret. A temetőgazdálkodásnál kialakításra kerültek a
gyereksírhelyek méret szerinti parcellái egységes mérettel. A gyereksírhely mérete 140x60cm
a rendelet szerint. Ez a méret viszont nem biztos, hogy összhangban van egy 14 éves gyerek
valós méretével.
Nagy-Majdon József polgármester ragaszkodik ahhoz, hogy 14 éves kor alatt a gyereksírhely
mérettől függetlenül legyen ingyenes.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal a rendelet-tervezet
módosítását elfogadta és 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2016.(IV.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a temetőkről és a temetkezésről szóló 7/2003. (IV.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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3. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS
GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent Tóth Józsefné
intézményvezetőt, aki részt vesz a napirendi pont tárgyalásán.
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Várszegi István megjegyzi, hogy saját tapasztalatai alapján sem irigyli az intézmény
dolgozóit, csak az iskolák 127 jelzőlapot küldtek ki a családsegítőbe. A legnagyobb problémát
ott érzi, hogy a partneri viszony nincs meg igazán a szülőkkel. Nehéz a helyzetet kezelni a
városban és egyre nehezebbé válik.
Nagy-Majdon József polgármester szól arról, hogy az intézményvezetővel egy pályázatot
készítenek elő. Az előző testületi ülés témája volt a tanoda és a hátrányos helyzetű gyerekek
felzárkóztatása. Szükség van sok lelkes civilre, de ők nem számon kérhetőek. Ezért az a
szándékuk, hogy nem egy párhuzamos rendszert hoznak létre a meglévő intézményhálózat
mellé, hanem megerősítik a meglévő humán erőforrásokat, megveszik hozzá a megfelelő
fejlesztési és egyéb eszközöket és a hiányzó humán erőforrásokat fogják betagolni az
intézményekbe. Az oktatási törvény értelmében 8-4 óra között a gyerekeknek az oktatási
intézményben kell tartózkodni. Kérdés, hogy akkor mikor van a tanodában? Fizessék meg a
pedagógusokat ha plusz foglalkoztatást vállalnak délutánra és tartsák a gyerekeket az
intézményen belül, ha kell vigyék ki őket fejlesztő – kisegítő órákra. Akár más a korai
fejlesztés is bevihető a bölcsődébe, óvodába. Ehhez dolgoznak ki egy modell programot a
Szociális Központ központi szerepével. A jelzőrendszert viszont szoftveresíteni szeretnék, a
gyerek megszületésétől az iskola befejezéséig, ahová a szakemberek fel tudnának tölteni
információkat. A mostani jelzőrendszer kissé nehézkesen működik. Kéri, hogy a Szociális
Központ továbbra is magas színvonalon végezze a munkáját.
Kiss László aljegyző megköszöni a Polgármesteri Hivatal gyermekvédelmi feladatokat ellátó
ügyintézőinek a munkáját is.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
41/2016.(IV.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat
2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló - az előterjesztés
mellékletét képező - átfogó értékelést és azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Tóth Józsefné intézményvezető
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4. BESZÁMOLÓ A BÁTONYTERENYE KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK
TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, PÉNZÜGYI
HELYZETÉRŐL, A TÁRSULÁSI CÉLOK MEGVALÓSULÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Nagy-Majdon József polgármester köszönti Kovács Valéria mb. pénzügyi vezetőt, aki részt
vesz a napirendi pont tárgyalásán.
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és a tájékoztatóban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
42/2016.(IV.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye
Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2015. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről és a
társulási célok megvalósulásáról szóló tájékoztatót és azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

5. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
TERVDOKUMENTÁCIÓ
II. „JÖVŐKÉP ÉS CÉLOK” KÖTETÉTÉNEK
ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a
javaslatot megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a
testületnek.
Várszegi István megjegyzi, hogy ha van egy jó délutánja, akkor lehet, hogy ő is ír egy ilyet,
olcsóbban.
Nagy-Majdon József polgármester örül Várszegi István képességeinek. Fejlődést mutat,
hogy van főépítésze a városnak, a koncepció mutatja az irányvonalakat a későbbiekre.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbi határozatot fogadta el:
43/2016.(IV.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a
314/2012.(X.8.) Kormányrendelet 2. melléklete „A településfejlesztési Koncepció tartalmi
követelményei” szerint elkészített Bátonyterenye Város Településfejlesztési Koncepció
tervdokumentáció II. Jövőkép és célok kötetét.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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6. ELŐTERJESZTÉS „A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA
CSALÁDBARÁT,
MUNKÁBA
ÁLLÁST
SEGÍTŐ
INTÉZMÉNYEK,
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a pályázat keretében a nagybátonyi
bölcsőde felújítására kerülne sor, illetve bővítenék azt egy csoportszobával. A bővítés nem
csak a helyi lakosok irányába szól, hanem erősítve a járási központ jelleget, a bölcsőde
nyitottá válna a járási településeken élők számára is. A pályázattal meg tudják oldani a
vészkijárat kérdését, a vizesblokk és a konyha felújítását.
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Molnár Ferenc a
Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Várszegi István kérdése, hogy a munkálatok ideje alatt hogyan lesz megoldva a gyerekek
elhelyezése.
Kovácsné Mihok Lenke intézményvezető elmondja, hogy a gyerekek addig a kisterenyei
bölcsődében kerülnek elhelyezésre, a felújítást a nyári időszakra tervezik.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
44/2016.(IV.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta TOP-1.4.1-15 „A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat benyújtását és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című TOP-1.4.115 sz. pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a Napsugár Bölcsőde bővítésére és
felújítására.
Határidő:
Felelős:

pályázati kiírás szerint
Nagy-Majdon József polgármester

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



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

azonnal
Nagy-Majdon József polgármester
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7. ELŐTERJESZTÉS „A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ
HELYI SZINTŰ KOMPLEX PROGRAMOK” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester elmondja,
városrehabilitáció pályázat előpályázata.

hogy

ez

a

pályázat

a

szociális

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Molnár Ferenc a
Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
45/2016.(IV.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-5.2.1-15 „A
társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című
felhívásra pályázat benyújtását és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken
élők közösségi és egyéni szintű integrációja érdekében, „A társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című (TOP-5.2.1-15) pályázati
felhívásra a pályázat benyújtásával egyetért.
Határidő:
Felelős:

pályázati kiírás szerint
Nagy-Majdon József polgármester

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



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

azonnal
Nagy-Majdon József polgármester

8. JAVASLAT A MEGÜRESEDETT 1. SZ. FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET
BETÖLTÉSÉRE IRÁNYULÓ PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRA
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.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
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46/2016.(IV.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a megüresedett 1. sz.
felnőtt háziorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Bátonyterenye 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó
pályázati kiírást a melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat lefolytatásával kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, illetve pályázati kiírás szerint
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

9. TÁJÉKOZTATÓ A 2015. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL
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 tájékoztatót megtárgyalták és
a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Várszegi István hiányolja a 2014-es beszámolót, hiába kérte azt a hivatalban is. Így nem
tudta összehasonlítani a tájékoztatókat. Ez a beszámoló szárazabb és soványabb, mint a
korábbiak, lehet hiányzott belőle a volt alpolgármester szellemisége. 2013-ban még ujjongva
termeltek 33 tonna búzát, most viszont csak 81 mázsára tellett, ugyanez a helyzet a tritikálénál
és a zabnál. Valakitől tájékoztatást kér arról, hogy mennyi állat van és ne csak a szaporulatot.
Sulyok Tibor ismerteti, hogy a mércét mindig hektáranként adják meg, így figyelembe kell
venni, hogy az adott mennyiség hány hektáron termett. A kevesebb termésnek a vadkár az
oka. Elég kevés a szántóterület, azon viszont most többféle növényt termesztenek.
Király Attila tájékoztat az állatlétszám alakulásáról. Fehérsertés 2014 elején 17 db, 2015-re
42 db, a szaporulattal 98 db, most 87 db malacokkal együtt. Az anyaállomány 15-20 közötti
volt. Mangalica 10 db koca, 50-51 db 2013 végére, 52 db 2014 végére, 59 db 2015 végére,
jelenleg 46 db. 60 db juhval indultak, következő év végére 158, azután 193, majd 222 db,
most 207 db. A kecskeállományt nem nagyon akarták felfejleszteni, 20 darabbal indultak,
most 54 db van.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy a volt alpolgármester beszámolója elég
színes volt, a szakmai tudása is „megfelelő” volt, ezért elképzelhető, hogy a mázsát tonnának
írta. Nem biztos abban, hogy a 2014-es év beszámolója a testület elé került, de a beszámoló
biztos, hogy benyújtásra került a Belügyminisztériumhoz. Megígéri, hogy a beszámolót
Sulyok Tibor összerakja és ő behozza a következő ülésre.
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Sulyok Tibor elmondja, hogy az egyes programok végén, február végén szokott készülni
pénzügyi és teljesítési beszámoló a minisztérium és a munkaügyi központok felé. A 2014-es
év beszámolója is kompletten rendelkezésre áll, megtekinthető.
Rákos Szabolcs alpolgármester javasolja, hogy a 2015. évi tájékoztatót a testület fogadja el.
Kéri, hogy Király Attila és Molnár Ferenc mondja el, hogy az idei évben milyen fejlesztéseket
terveznek a városban. Javasolja Várszegi Istvánnak, hogy látogasson ki a Mocsárba és
ismerkedjen meg az ott folyó munkával.
Nagy-Majdon József polgármester javasolja, hogy az ez évi tervekről szóló beszámolót
halasszák egy későbbi ülésre, mert vannak, akiknek ballagásra kell menniük. Viszont azzal
egyetért, hogy a testület látogasson ki a Mocsárba, akár egy testületi ülést követően is a
kistérségi busszal.
Cseresznyés István megjegyzi, hogy a közmunkaprogram a szemük előtt nőtte ki magát.
Kérdése, hogy van-e következő szint, cél. Meddig fogja a programot finanszírozni a kormány,
mikortól kellene, hogy eltartsa magát? A ráfordításból mennyi kerül vissza az
önkormányzathoz? A problémákról értesül-e a Belügyminisztérium, végeznek-e ezek
tükrében korrekciókat?
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a közmunka program révén nem segélyt,
hanem munkát adnak az embereknek. Komoly kontrolling – monitoring rendszer van kiépítve,
folyamatosak az ellenőrzések az egyes lábaknál, minden bejelentést megnéznek. Az állam
célja, hogy az emberek, akik részt vesznek a közfoglalkoztatásban, kezdjenek el úgy
szocializálódni, hogy a munka világából kell megélni, olyan kompetenciákra tegyenek szert,
amelyekkel el tudnak helyezkedni. Ennek következtében már tapasztalható, hogy a legjobb
szakemberek eltűnnek a programból. Ezek miatt a közmunka program finanszírozva lesz.
Viszont a saját célok megvalósításához már a központi finanszírozás kevés. Ezért a jó
szakembereket meg kell tartani, fel kell venni őket főállásba magasabb fizetésért a magasabb
minőségű munkavégzésért. Figyelni kell arra, hogy a tevékenységet hogyan tudják
piacképessé tenni. Elvárás nincs a kormányzat részéről, az csak a szövetkezetekkel szemben
van. Az önkormányzatnak nem a szövetkezet a célja, hanem hogy foglalkoztasson, városi
feladatokat lásson el a lehető legolcsóbban. Bátonyterenye nem mezőgazdasági, hanem ipari
terület, bízik benne, hogy tudnak cégeket ide csalogatni. A közeljövőben mintegy 30-40
hektár lesz ipari övezetnek kijelölve a 21-es két oldalán.
Molnár Ferenc elmondja, hogy a közmunkaprogram szinte munkaerőhiányban szenved, heti
szinten 8-10 ember tűnik el a programból. 624 főre tervezték a munkákat, most kb 490 fő
végzi azt. A feladatok elvégzéséhez viszont vissza kellene csábítani a szakembereket.
Sulyok Tibor megjegyzi, hogy május 3-án lesz egy nagyobb munkaerő felvétel, de így is
valószínű lesz a munkaerőhiány. Utal arra, hogy a minisztérium részéről az elvárás
folyamatos, ugyanúgy mint az ellenőrzés. Az előző évi árbevételeket általában túl szokták
szárnyalni
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:

14
47/2016.(IV.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi
közfoglalkoztatási tevékenységről szóló tájékoztatót és azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

10. TÁJÉKOZTATÓ A NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI
FELHÍVÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy az előző ülésen született döntés egy
pályázat beadásáról ezen ügyben, viszont ha nem jár sikerrel a pályázat, akkor az intézményt
az önkormányzatnak kell létrehozni, erre a legalkalmasabb helynek a tanoda épületét látja.
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal a tájékoztatóban
foglaltakat tudomásul vette.

11. JAVASLAT

AZ
ÁLLAMI
TULAJDONÚ
LAKÁSCÉLÚ
INGATLANOK
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA ADÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő kereste meg az
önkormányzatot azzal, hogy bizonyos állami inogatlanokat átadnának az önkormányzatnak.
Egyes ingatlanokat szeretne betenni a szociális városrehabilitáció pályázatba.
Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a
javaslatot megtárgyalta és a határozati javaslatokban foglaltak elfogadását javasolja a
testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület mindhárom esetben 11 igen szavazattal az
alábbi határozatokat fogadta el:
48/2016.(IV.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye,
Vasúti úti ún. MÁV lakások 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 Állam tulajdonát képező alábbi ingatlanok ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.nél:
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-

Bátonyterenye, Vasút út 14. sz. alatti Társasház (1.302 m² beépített terület,
hrsz: 2454/13)
2454/13/A/1 földszint 1. sz. alatti, 58 m² nagyságú, 2 szobás lakás,
2454/13/A/2 félemelet 1. sz. alatti, 67 m² nagyságú, 2 szobás lakás,
2454/13/A/3 félemelet 2. sz. alatti, 59 m² nagyságú, 2 szobás lakás,
2454/13/A/4 1. emelet 1. sz. alatti, 58 m² nagyságú, 2 szobás lakás,
2454/13/A/5 2. emelet 1. sz. alatti, 67 m² nagyságú, 2 szobás lakás,
2454/13/A/6 2. emelet 2. sz. alatti, 59 m² nagyságú, 2 szobás lakás,
Bátonyterenye, Vasút út 16. sz. alatti Társasház (1.535 m² beépített terület,
hrsz: 2454/14)
2454/14/A/1 földszint 1. sz. alatti, 58 m² nagyságú, 2 szobás lakás,
2454/14/A/2 félemelet 1. sz. alatti, 64 m² nagyságú, 2 szobás lakás,
2454/14/A/3 félemelet 2. sz. alatti, 59 m² nagyságú, 2 szobás lakás,
2454/14/A/4 1. emelet 1. sz. alatti, 58 m² nagyságú, 2 szobás lakás,
2454/14/A/5 2. emelet 1. sz. alatti, 64 m² nagyságú, 2 szobás lakás,
2454/14/A/6 2. emelet 2. sz. alatti, 59 m² nagyságú, 2 szobás lakás,
Bátonyterenye, Vasút út 18. sz. alatti Társasház (1.421 m² beépített terület,
hrsz: 2454/15)
2454/15/A/1 földszint 1. sz. alatti, 45 m² nagyságú, 1+ ½ szobás lakás,
2454/15/A/2 földszint 2. sz. alatti, 53 m² nagyságú, 1+ ½ szobás lakás,
2454/15/A/3 földszint 3 sz. alatti, 53 m² nagyságú, 1+ ½ szobás lakás,
2454/15/A/4 földszint 4. sz. alatti, 45 m² nagyságú, 1+ ½ szobás lakás,
2454/15/A/5 1. emelet 1. sz. alatti, 45 m² nagyságú, 1+ ½ szobás lakás,
2454/15/A/6 1. emelet 2. sz. alatti, 53 m² nagyságú, 1+ ½ szobás lakás,
2454/15/A/7 1. emelet 3. sz. alatti, 53 m² nagyságú, 1+ ½ szobás lakás,
2454/15/A/8 1. emelet 4. sz. alatti, 45 m² nagyságú, 1+ ½ szobás lakás.

2. A Képviselő-testület kéri az MNV Zrt.-t, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő

ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó eljárást az állami
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendeletben foglaltak
szerint folytassa le.
3. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt ingatlanokat szociális bérlakás céljára

kívánja hasznosítani a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv.
13. § (1) bekezdése 9. pontjában meghatározott lakás- és
helyiséggazdálkodás önkormányzati feladat ellátása érdekében.
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 ingatlanokat nem idegeníti el, valamint
állagukat megóvja.
5. A Képviselő-testület vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek

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

érdekében szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételével.
Határidő: 2016. május 10. - igénybejelentésre
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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49/2016.(IV.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye,
Gesztenye út 11. fsz. 4. alatti ingatlan 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 Állam tulajdonát Bátonyterenye, Gesztenye út 11.
földszint 4. sz. alatti, 3411/4/A/20 hrsz-ú „lakás” megjelölésű 52 m² nagyságú
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.-nél.
2. A Képviselő-testület kéri az MNV Zrt.-t, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó eljárást az állami
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendeletben foglaltak
szerint folytassa le.
3. Képviselő-testület az 1. pontban foglalt ingatlant szociális bérlakás céljára kívánja

hasznosítani a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
13. § (1) bekezdése 9. pontjában meghatározott lakás- és helyiséggazdálkodás
önkormányzati feladat ellátása érdekében.
4. A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy az ingatlan tulajdonba vételét

követően azt legalább 15 évig a juttatás céljának megfelelően hasznosítja, a
hasznosítás módjáról évente beszámol, az ingatlant nem idegeníti el, valamint 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 szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételével.
Határidő: 2016. május 10. - igénybejelentésre
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
50/2016.(IV.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye, Ózdi
út 69. sz. alatti ingatlan 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 Állam tulajdonát Bátonyterenye, Ózdi út 69. sz. alatti
2771 hrsz-ú „kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület” megjelölésű 2.495 m²
nagyságú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél.
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2. A Képviselő-testület kéri az MNV Zrt.-t, hogy az ingatlan ingyenes önkormányzati

tulajdonba adására vonatkozó eljárást az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007. (X.4.) Korm. rendeletben foglaltak szerint folytassa le.
3. Képviselő-testület az 1. pontban foglalt ingatlant szociális bérlakás céljára kívánja

hasznosítani a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
13. § (1) bekezdése 9. pontjában meghatározott lakás- és helyiséggazdálkodás
önkormányzati feladat ellátása érdekében.
4. A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy az ingatlan tulajdonba vételét

követően azt legalább 15 évig a juttatás céljának megfelelően hasznosítja, a
hasznosítás módjáról évente beszámol, az ingatlant nem idegeníti el, valamint 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 szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételével.
Határidő: 2016. május 10. - igénybejelentésre
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

12. JAVASLAT A „BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ”
VALÓ
CSATLAKOZÁSHOZ
SZÁNDÉKNYILATKOZAT ELFOGADÁSÁRA
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. Kéri,
hogy a feltételeket dolgozzák ki.
Rákos Szabolcs alpolgármester elmondja, hogy ezen pályázatról már az előző ülésen is szó
volt. Most a testület egy szándéknyilatkozatot fogad el, majd a későbbiek során a részletes
felhívás és a feltételek is a testület elé fognak kerülni jóváhagyásra. Szeretnének a fiatalok
részére is egy élhető várost teremteni, ez ennek a célnak egy része. További elemei is lesznek
a programnak: idén kezdeményezik a városi ifjúsági önkormányzat felállítását, javaslatot
kértek az iskoláktól külföldi testvérvárosokba történő jutalomutazásra.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
51/2016.(IV.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásáról szóló előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozta:
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1. Bátonyterenye Város Önkormányzata előzetesen is kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy
a 2017-es évre csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Dr. Lengyel Tamás jegyző
2. A képviselő-testület 2017-es évi költségvetésében
az „A” típusú pályázatokra 2.000.000 Ft-ot, a
a „B” típusú pályázatokra
500.000 Ft-ot különít el.
Határidő: 2017. évi költségvetés tervezése
Felelős: Nagy-Majdon polgármester
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

A
TÁRSASÁGI
ADÓKEDVEZMÉNY
IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÖNERŐ BIZTOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

13. JAVASLAT

SPORTTÁMOGATÁS

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:
52/2016.(IV.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülte megtárgyalta a Társasági
adókedvezmény sporttámogatás igényléséhez szükséges önerő biztosítására vonatkozó
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Kisterenyei Sportegyesület és a Nagybátonyi Sport Club részére
a Társasági adókedvezmény sporttámogatás igényléséhez szükséges önerő biztosítása
érdekében max. 1-1 Millió Ft támogatást biztosít.
Határidő: a pályázati eljárás eredményétől függően
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti támogatás fedezetét az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésében biztosítja.
Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
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14. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE, ÓZDI ÚT 189. SZ. ALATTI 2601 HRSZ-Ú
INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: LETOVAI ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER

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:
53/2016.(IV.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye, Ózdi
út 189. sz. alatti, 2601 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület megvásárolja a Tótfalusi János és Tótfalusi Jánosné ½-½ arányú
tulajdonát képező Bátonyterenye, Ózdi út 189. szám alatti 2601 hrsz-ú, 1.073 m2
nagyságú „kivett lakóház, udvar” megjelölésű ingatlant 2.500.000 Ft eladási áron.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vásárlás fedezetét a Városi Önkormányzat 2016. évi
költségvetésében a „Területvásárlás játszótér kialakítására” elfogadott 3.000 EFt
összegű előirányzat terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület az ingatlant a tényleges funkció kialakításáig a forgalomképes
üzleti vagyoni körbe sorolja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Nagy-Majdon József polgármester

15. JAVASLAT A SZOROSPATAKI VOLT KOSSUTH LEJTŐS AKNA BEJÁRATI
TÁMFAL, VALAMINT EGYÉB HELYI ÉRTÉKEK VÉDETTSÉG ALÁ HELYEZÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy látva a 23-as út négysávosításának terveit
a régészeti értékként jelentős Aranyhegyet is javasolja a helyi védelem alá helyezendő értékek
közé. Cseresznyés István kérdésére elmondja, hogy a helyi értéktár mindazokat a történelmi
és kulturális értékeket foglalja magába, amikkel a település büszkélkedhet. A helyi védettség
alá helyezés jogi kategóriának minősül, a helyi közösségnek kiemelten fontos, azt az értéket
minden fejlesztésnél, bontásnál figyelembe kell venni.
Kiss László aljegyző hozzáteszi, hogy a mostani pozitív döntést követően egy rendelet fog a
testület elé kerülni, amiben az önkormányzat kötelezettségei is meg lesznek fogalmazva.

20
Várszegi Istvánt meglepte, hogy az Aranyhegy, mint régészeti lelőhely, nincs országos
védettség alatt.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
54/2016.(IV.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a szorospataki volt
Kossuth lejtős akna bejárati támfal, valamint egyéb helyi értékek védettség alá helyezésére
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot fogadta el:
1. A Képviselő-testület kezdeményezi a szorospataki volt Kossuth lejtős akna bejárati
támfalának - mint a helyi építészeti örökség részét, valamint az Aranyhegy területének
- helyi védettség alá helyezését.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

2. A Képviselő-testület ugyancsak kezdeményezi, hogy a város területén található egyéb

bányászati, ipari, történeti és természeti emlékek is összeírásra kerüljenek és az arra
érdemesek esetében a jövő nemzedékek számára történő megóvása érdekében helyi
védelem alá helyezésük történjen meg.
Ennek érdekében utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy az értékfelmérést
szakemberek és a Bátonyterenyei Helyi Értéktár Bizottság bevonásával végezze el és a
helyi védelembe vételre vonatkozó rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület
elé.
Határidő: 2016. szeptember
Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző
Kerekes László városüzemeltetési osztályvezető

EGYEBEK
Nagy-Majdon József polgármester meghívja a képviselőket a majálisra.
Úgy tűnik, hogy a KÁTA CNC Jászberény környékén fog fejleszteni, így majd kéri a
határozat visszavonását. Az M3 autópálya melletti települések erősebb lobbi tevékenységet
tudnak folytatni. Jelenleg is folyik tárgyalás egy nagybefektetővel, akikkel már évek óta
folynak tárgyalások, de egy másik térség el akarta csábítani. Egyelőre a céget nem kívánja
megnevezni. Utal arra, hogy a felajánlás a börtön céljára nagyon tetszett a kormányzatnak, így
lehet, hogy vissza kell vonni azt a döntést, hogy az önkormányzat visszalép a pályázattól.
Jelenleg folytatódnak a tárgyalások. Salgótarján polgármestere felvetette, hogy városa
számára létfontosságú a 21-es út négysávosítása ezért nemtetszését fejezte ki a lokálpatrióták
hozzáállása miatt. Vizsgálják annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne áttervezni a
Kisterenyén átmenő szakaszt, a 2x2 sáv közé szeretnének egy ligetes részt betenni az
aluljárók helyett. De nincs sok remény a tervek megváltoztatására. Folyik a 23-as út elkerülő
szakaszának tervezése is, jó hír, hogy valószínűleg nem az ipari parknál jön majd be a 23-as,
hanem a gázcsere telep feletti részen, többszintű útban gondolkodnak. Tervezés alatt van egy
kerékpárút Kisterenye és Nagybátony között. Tervezésben van az észak-déli összekötő út is.
Gazdasági bekötő útként szerepel a téglagyártól a Városház útig az összeköttetés, a tervek
már megvannak, csak a pályázat kell még hozzá. Így a következő öt évben a teljes városkép
átalakul. Viszont a lokálpatrióták ténykedése többet árt a településnek mint használ.
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Cseresznyés István szerint nem is annyira a lokálpatrióták ténykedésével, mint inkább a
kisterenyeiek hozzáállásával van probléma. Az egyeztető fórumokon azt tapasztalta, hogy a
jelenlegi tervek sok embernek nem tetszenek, hiányolják a párbeszédet és azt, hogy
javaslataik ellenére a jelenlegi terv nem akar változni. Örül a párbeszédnek és az
alternatívának, úgy szeretné mindenki megoldani, hogy az ott élő emberek életminőségét ne
rontsa a 21-es négysávosítása. Örül annak, hogy az utak felújítása, korszerűsítése komplexen
történik, ez az elmúlt évek egyik legnagyobb volumenű döntése a város életében, ami mögé
kell állni, ebből Bátonyterenye és az itt élők fognak profitálni.
Érdeklődik, hogy milyen volt a kínai látogatás, milyen gyakorlati haszna lesz az útnak.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy szakemberekkel konzultálva sincs
alternatíva a kisterenyei 21-esre,vagy lesz vagy nem. Két alternatívát tettek le: egyik a
domboldalon, de az védettség alatt lévő terület, ott nem mehet át az elkerülő út. A másik
alternatíva a vasút mellett volt, de az is kivitelezhetetlen. Most van pár nem biztonságos
gyalogátkelő, nem fogja meg semmi a forgalmat, viszont a forgalom nem fog attól nőni, hogy
4 sáv lesz. Most nem lehet normális tempóban haladni, nem lehet előzni. Kisterenye
megosztott a négysávosítással. A mostani tervek nem a legjobbak a városkép szempontjából.
Most a pénz megvan a négysávúsításra, a döntés arról szól, hogy kell, vagy nem kell. Elkerülő
út biztosan nem lesz.
A kínai út során a vendéglátók legfontosabb kérdése az volt, hogy hogyan tudják tartalommal
megtölteni a testvértelepülési megállapodást. Fontos a kulturális hasonlóságok gyökerek
hangsúlyozása. Egyértelmű volt az a szándék, hogy gazdasági együttműködés legyen.
Júniusra kaptak meghívást egy rendezvényre Kínába és Magyarország a díszvendég, a
Külügyminisztérium vesz részt rajta, ott lesz egy polgármester találkozó és gazdasági
szakemberek találkozója, hivatalos vendég Veszprém lesz. Igyekeznek azon dolgozni, hogy ki
tudjanak oda menni és kivigyenek pár cégvezetőt. Vannak olyan bátonyterenyei cégvezetők,
akiket érdekelne kínai befektetés, együttműködés. Meglátogattak egy szakmunkásképzőt, ott
működik már a duális képzés. A város tud ebből a kapcsolatból profitálni, de ehhez szükséges
a személyes kontaktus, de a kínaiak kissé bizalmatlanok az európaiakkal szemben. Sokat
tanultak az út során.
Sulyok Tibor tolmácsolja, hogy sok lakó érdeklődött a lomtalanítás iránt, mert igény lenne
rá.
Czikora Györgyné köszönetet mond a Vízmű dolgozóinak a Kossuth úton végzett
munkájukért. Félő, hogy ez máshol is megtörténhet. Kéri, hogy a Liget úti játszótérre vigyék
ki a Mocsárban lévő hintát, hogy ketten tudjanak hintázni.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy dolgoznak a bányavárosi
csatornarendszer korszerűsítésén. A napirend megtárgyalását követően a testület ülését 13 óra
52 perckor bezárja.
k.m.f.
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