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6/2016.(V.30.) Önk. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-án
megtartott üléséről.
Jelen vannak: 10 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Rákos Szabolcs alpolgármester
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Biri Gyula RNÖ elnök
Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
Meghívottak, érdeklődők
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 10 fő jelen van, Gembiczki Ferenc és Macska Tamás távolmaradását előzetesen jelezte -, a Képviselő-testület
határozatképes, az ülést 14 óra 07 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület
azzal a módosítással, hogy kéri napirendre venni
 11. napirendi pontként a Városi Önkormányzat éven belüli fejlesztési hitel felvételéről
szóló javaslatot,
 12. napirendi pontként a Bátonyterenyei Lokálpatrióták Egyesülete leveléről szóló
tájékoztatást és a 21-es számú főút négysávosításával kapcsolatos intézkedésekről
szóló szóbeli javaslatot.
A Képviselő-testület a napirendre tett módosított javaslatot 10 igen szavazattal az alábbiak
szerint elfogadta:
1. Tájékoztató Bátonyterenye város közrend, közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Révész Ákos r. ezredes, kapitányságvezető
2. Beszámoló a Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
3. Javaslat a Városi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2015. évi
beszámolójának, valamint 2016. évi üzleti tervének elfogadására
a. Javaslat a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2015. évi
beszámolójának, valamint 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról
Előterjesztő: Gál András ügyvezető
Meghívott: Sulyok Zoltán FEB elnök, Szőllősi Sándor könyvvizsgáló
b. Javaslat a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
2015. évi beszámolójának, valamint 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról
Előterjesztő: Gubán Zoltán ügyvezető
Meghívott: Szomszéd Tamás FEB elnök,
Szerencsésné Jakubovics Erika könyvvizsgáló
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c. Javaslat a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft.
2015. évi beszámolójának, valamint 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról
Előterjesztő: Gubán Zoltán ügyvezető
Meghívott: Ambruzs Ferenc FEB elnök,
Szerencsésné Jakubovics Erika könyvvizsgáló
d. Javaslat a Mátraalja Térségfejlesztési Nonprofit Kft. 2015.
beszámolójának, valamint 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról
Előterjesztő: Dr. Becsó Károly ügyvezető
Meghívott: Babcsán István FEB elnök, Szőllősi Sándor könyvvizsgáló

évi

4. Javaslat Bátonyterenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 1.
módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
5. Előterjesztés a Gyürky-Solymossy Kastély épített, kulturális és táji örökségének
fejlesztése című pályázat megvalósításáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
6. Javaslat a Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző
7. Előterjesztés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati
kiírásra pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
8. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
című pályázati kiírásra pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

9. Javaslat a KEHOP 2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú „Bátonyterenye város
szennyvíz-elvezetésének fejlesztése” című projekthez kapcsolódó Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
10. Javaslat a Védőháló a családokért EFOP-1.2.1-15. kódszámú pályázat keretében
történő együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
11. Javaslat a Városi Önkormányzat éven belüli fejlesztési hitel felvételére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
12. Tájékoztatás a Bátonyterenyei Lokálpatrióták Egyesülete leveléről és javaslat a 21-es
számú főút négysávosításával kapcsolatos intézkedésekre
Szóbeli előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Egyebek
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. TÁJÉKOZTATÓ BÁTONYTERENYE VÁROS KÖZREND, KÖZBIZTONSÁGÁNAK
HELYZETÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: RÉVÉSZ ÁKOS R. EZREDES, KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a testületi ülésen előterjesztőként megjelent
Révész Ákos r. ezredes kapitányságvezetőt, illetve dr. Nagy László r. dandártábornok,
rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitányt, akik részt vesznek a napirendi pont
tárgyalásán.
Várszegi István kéri a rendőrkapitányt, hogy ossza meg az eddigi tapasztalatokat a
kamerarendszerrel kapcsolatosan.
Révész Ákos elmondja, hogy a kamerarendszerrel kapcsolatos eddigi tapasztalataik pozitívak,
több bűncselekménynél sikerül a bűnelkövetőt elfogni a térfigyelő rendszer rögzítése alapján,
amit egyértelmű tárgyi bizonyítékként is fel tudtak használni. Több közlekedési balesetnél is
leegyszerűsítette a rendőrök munkáját, hiszen rögzítette a balesetet. Bízik benne, hogy a
bővítésére is sor kerülhet.
Molnár Ferenc kéri, hogy a megállási tilalmat gyakrabban ellenőrizzék, hiszen a
buszmegállók környékén lassan nem lehet az autóbuszokkal beállni, főleg az iskolák
környékén. Gratulál a rendőrség munkáját.
Király Attila szintén gratulál a rendőrség munkájához, tapasztalható, hogy egyre jobb a
biztonság a városban. Jelzi, hogy már a közmunkában is meggyűlik a bajuk a droggal.
Révész Ákos megköszöni a dicsérő szavakat. Úgy érzi, hogy a közrend, közbiztonság
biztosítása csapatmunka, melyben az önkormányzat és a polgárőrség is részt vesz. Meglátása
szerint a városban még nem súlyos a droghelyzet, de igyekeznek megelőzni, kordában tartani.
Letovai Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy az orvosok is jelezték, hogy az Egészségügyi
Központnál nem tudják kihasználni a számunkra fenntartott parkolókat, mert azokat állandóan
elfoglalják. Ígéretet tettek a parkolóhelyek felfestésére. Kéri a rendőrséget, hogy azt követően
lépjenek fel az ott tapasztalható szabálytalanságok ellen.
Nagy-Majdon József polgármester kéri a rendőrkapitányt, hogy tolmácsolja a testület
köszönetét a városban dolgozó rendőrök számára. Kéri, hogy különös figyelmet fordítsanak a
létszámra, bármilyen kis kapitányságról van is szó. Jó lenne, ha a járőröket nem csak kocsiban
látnák, hanem gyalogosan is. A város is igyekszik mindent megtenni a közbiztonság
fejlesztése érdekében.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
56/2016.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót és az abban foglaltakat
elfogadta.
Határidő: azonnal

5
Felelős : Nagy-Majdon József polgármester

2. BESZÁMOLÓ A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Gagyi Róbert az Ügyrendi Bizottság tagja, Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság elnöke, Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke és Várszegi István
a Pénzügyi Ellenőrző 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 9 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016.(V.31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetése zárszámadásáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

3. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ GAZDASÁGI
TÁRSASÁGOK 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK, VALAMINT 2016. ÉVI ÜZLETI
TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA

a. JAVASLAT A BÁTONYREHAB REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT.
2015. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK, VALAMINT 2016. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK
ELFOGADÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTŐ: GÁL ANDRÁS ÜGYVEZETŐ
MEGHÍVOTT: SULYOK ZOLTÁN FEB ELNÖK, SZŐLLŐSI SÁNDOR
KÖNYVVIZSGÁLÓ

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a testületi ülésen előterjesztőként megjelent Gál
András ügyvezetőt, illetve Sulyok Zoltán FEB elnököt, akik részt vesznek a napirendi pont
tárgyalásán. Jelzi, hogy Szőllősi Sándor könyvvizsgáló az ülésen betegség miatt nem tudott
megjelenni.
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.
Nagy-Majdon József polgármester megköszöni Gál András munkáját a cég élén, egyben
segítségéről biztosítja.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
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57/2016.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a BÁTONYREHAB
Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának, 2016. évi üzleti tervének
elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2015. évi
egyszerűsített éves beszámolóját

36.880 EFt eszközök-források értékkel

562 EFt adózás előtti eredménnyel

562 EFt mérleg szerinti eredménnyel
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Nagy-Majdon József polgármester
Gál András ügyvezető
2.) A Képviselő-testület a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2015. évi
közhasznúsági jelentését (mellékletét)

88.387 EFt bevétellel,

87.825 EFt ráfordítási összeggel,

66 fő statisztikai állományi létszámmal,

64 fő megváltozott munkaképességű létszámmal,

68.319 EFt közhasznú célra kapott központi költségvetési támogatással
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Nagy-Majdon József polgármester
Gál András ügyvezető
3.) A Képviselő-testület a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti
tervét
 92.120 EFt bevétellel,
 91.620 EFt kiadással,

500 EFt eredménnyel
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Nagy-Majdon József polgármester
Gál András ügyvezető
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b. JAVASLAT
A
BÁTONYTERENYEI
VAGYONKEZELŐ
ÉS
FOGLALKOZTATÁSI NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK,
VALAMINT 2016. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: GUBÁN ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ
MEGHÍVOTT: SZOMSZÉD TAMÁS FEB ELNÖK,
SZERENCSÉSNÉ JAKUBOVICS ERIKA KÖNYVVIZSGÁLÓ
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a testületi ülésen előterjesztőként megjelent
Gubán Zoltán ügyvezetőt, illetve Szomszéd Tamás FEB elnököt és Szerencsésné Jakubovics
Erika könyvvizsgálót, akik részt vesznek a napirendi pont tárgyalásán.
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 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
58/2016.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának, 2016. évi üzleti
tervének elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
2015. évi beszámolóját, üzleti jelentését

163.832 EFt eszközök-források értékkel

- 9.518 EFt adózás előtti eredménnyel
- 9.518 EFt mérleg szerinti eredménnyel
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Gubán Zoltán ügyvezető
2.) Képviselő-testület a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2016.
évi üzleti tervét

135.800 EFt bevétellel

170.841 EFt kiadással
 - 35.041 EFt adózás előtti eredménnyel (veszteséggel)
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Nagy-Majdon József polgármester
Gubán Zoltán ügyvezető
Nagy-Majdon József polgármester megköszöni Gubán Zoltán munkáját, hiszen több cég
vezetését viszi a vállán.
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c. JAVASLAT
A
BÁTONYTERENYEI
TANUSZODA
LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETŐ
NONPROFIT
KFT.
2015.
ÉVI
BESZÁMOLÓJÁNAK, VALAMINT 2016. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK
ELFOGADÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: GUBÁN ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ
MEGHÍVOTT: AMBRUZS FERENC FEB ELNÖK,
SZERENCSÉSNÉ JAKUBOVICS ERIKA KÖNYVVIZSGÁLÓ

Gubán Zoltán elmondja, hogy a 2015. év végi kormánydöntés értelmében, ami 2016.
tavaszán teljesedett ki a tanuszodánál fennálló közel 400 milliós fejlesztési hitel, valamint az
OTP felé fennálló 68,8 millió forintos hitel visszafizetésre került. A tanuszodának most már
nincs tartozása, a tőkehelyzet rendezésére ebben az évben sor fog kerülni. A tanuszoda ráállt
arra a pályára, ami szerint a működtetése hosszú távon biztosított. Megköszöni a testület
bizalmát, hogy 4 évvel ezelőtt megbízták a tanuszoda vezetésével. Egyben kéri a testületet,
hogy ezen tisztség alól az elkövetkező időben mentse fel a testület. Az uszoda most már
tehermentes, és most már jó munkával a további működtetés egy egész embert igényel, akár
egy másik szervezet keretei között. Az átmeneti időszakban is mindent megtesz a
zökkenőmentes működtetésre.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy ez a döntés már a beszélgetéseik során
felmerült. A továbbiakban szeretné, ha a szabadidős, kulturális és sportlétesítmények egy cég
alatt működnének, ami egy új embert igényel. Kéri a testületet, hogy hatalmazza fel arra, hogy
a pályázatot kiírják lehetőség szerint még a nyár elején.
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 10-10 igen szavazattal az alábbi
határozatokat fogadta el:
59/2016.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Tanuszoda Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának, 2016. évi üzleti tervének elfogadására
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület a Tanuszoda NKft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját
 358.036 EFt eszközök-források értékkel
 - 45.031 EFt adózás előtti eredménnyel
 - 45.031 EFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel)
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Nagy-Majdon József polgármester
Gubán Zoltán ügyvezető
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2.) A Képviselő-testület a Tanuszoda NKft. 2016. évi üzleti tervét

41.680 E Ft működési bevétellel

44.165 E Ft működési kiadással
 - 2.485 E Ft veszteséggel (finanszírozási igény)
elfogadja.
Fenti összegek az értékcsökkenés elszámolása, illetve az esetleges követelés elengedés tételei
nélkül értendők.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Gubán Zoltán ügyvezető

60/2016.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Nagy-Majdon József
polgármestert, hogy a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft
ügyvezetői feladatainak ellátására kiírásra kerülő pályázati felhívást előkészítse és
közzétegye.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

d. JAVASLAT A MÁTRAALJA TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.
2015. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK, VALAMINT 2016. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK
ELFOGADÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: DR. BECSÓ KÁROLY ÜGYVEZETŐ
MEGHÍVOTT: BABCSÁN ISTVÁN FEB ELNÖK,
KÖNYVVIZSGÁLÓ

SZŐLLŐSI SÁNDOR

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a testületi ülésen előterjesztőként megjelent dr.
Becsó Károly ügyvezetőt, aki részt vesz a napirendi pont tárgyalásán.
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását nem javasolják a testületnek.
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 hozzáteszi, hogy azért sajnálja dr. Becsó Károly ügyvezetőt, mert a 2015. évi
teljesítményről nem ő tehet. Végignézve a felügyelő bizottságok jegyzőkönyveit a cégeknél
arra jutott, hogy Szomszéd Tamás FEB elnök kivételével a jegyzőkönyvek sablonosak,
sematikusak. Meg kell nézni, hogy a felügyelő bizottságok hogyan képviselik az
önkormányzat érdekeit.
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Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a Mátraalja Nkft. azért jött létre, hogy a
2015-20-as ciklusban a TOP-os forrásokat saját céggel az önkormányzat le tudja hívni. Az
első TOP források 2015. decemberében jelentek meg, így ez a cég 2015-ben profitot nem is
tudott termelni. Eddig szinte csak a lezáratlan pályázatok lezárásával foglalkozott a cég. Bízik
abban, hogy a cég a pályázati kiírások megjelenésével tud profitot generálni. Több projektet
szeretett volna átvenni a megyei fejlesztési ügynökség, de az önkormányzat nem adta át, ilyen
pl. az ipari park pályázat. Lehetőség van Pásztó város fejlesztésének nagy részének kezelésére
is a cégnél. Ő is jobbnak tartotta volna, ha a 2015-ös évről Benyó Balázs volt ügyvezető
számol be.
Cseresznyés István nem emlékszik rá hogyan döntöttek a Mátraalja Nkft. beszámolási
kötelezettségének a gyakoriságára. Megjegyzi, hogy a megyek fejlesztési cég a közgyűlésen
havi rendszerességgel számol be, úgy felpörögtek az események a pályázati kiírások miatt.
Nagy-Majdon József polgármester inkább szeretné, ha az erőforrásokat nem a beszámolók
kötnék le, hanem a pályázati lehetőségek kihasználása. Folyamatosan tájékoztatni fogják a
testületet a pályázati folyamatokról.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal az
alábbi határozatot fogadta el:
61/2016.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátraalja
Térségfejlesztési Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának és 2016. évi üzleti tervének
elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület a Mátraalja Térségfejlesztési NKft. 2015. évi egyszerűsített éves
beszámolóját

3.354 EFt eszközök-források értékkel,
 - 6.105 EFt adózás előtti eredménnyel,
 - 6.105 EFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel)
elfogadja.
A 2015. évi üzleti évben keletkezett 6.105 EFt adózott eredmény veszteség, eredménytartalék
igénybevételére nem kerül sor, az üzleti évre osztalék nem kerül jóváhagyásra.
Határidő: azonnal
Felelős : Nagy-Majdon József polgármester
Dr. Becsó Károly ügyvezető
2.) A Képviselő-testület a Mátraalja Térségfejlesztési NKft. 2016. évi üzleti tervét

10.000 EFt működési bevétellel

4.409 EFt működési kiadással

5.591 EFt adózás előtti eredménnyel
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Dr. Becsó Károly ügyvezető
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BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1. MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

4. JAVASLAT

2016.

ÉVI

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke, Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke, Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke és
Gagyi Róbert az Ügyrendi Bizottság tagja jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot
megtárgyalták és a rendelet-tervezetben, valamint a határozati javaslatban foglaltak
elfogadását javasolják a testületnek.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy az előterjesztésben szereplő
létszámbővítés fedezetét a kommunális adóval kapcsolatos behajtási tevékenységből
származó bevétel biztosítja.
Várszegi István kérdése, hogy a városgondnoki feladatok ellátásához kapcsolódó dologi
kiadások hogyan lesznek biztosítva. Régóta szükség van városgondnokra.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a költségvetésben a hivatali soron ezek a
kiadások rendezettek erre a félévre. A városgondnok jogkörébe fog tartozni az egyedülálló
idősek segítése, a közmunka feletti felügyelet az önkormányzat részéről. Később szeretnének
kialakítani egy közterület felügyeleti feladatokat ellátó csapatot megfelelő jogkörrel és
megfelelő végzettségű emberekkel.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2016.(V.31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
62/2016.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a 7/2016. (II.15.) Öh. számú határozattal elfogadott Bátonyterenyei
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának II. fejezet C pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„c) Városüzemeltetési Osztály 7 státusz
 osztályvezető 1 státusz
 építéshatósági ügyintéző 2 státusz
 városüzemeltetési ügyintéző 3 státusz
 városgondnok 1 státusz”
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző

5. ELŐTERJESZTÉS A GYÜRKY-SOLYMOSSY KASTÉLY ÉPÍTETT, KULTURÁLIS ÉS
TÁJI ÖRÖKSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester tájékoztat arról, hogy a műemlékvédelem szorgalmazta,
hogy vagy bontsák le a balesetveszélyes épített emlékeket a kastélykertben, vagy felújítják
pályázati forrásból. Az utóbbit választották, a pályázatban most született döntés, kéri annak
támogatását.
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.
Cseresznyés István emlékei szerint a volt cselédlakásokból szolgálati lakások kialakítását
tervezték. Ennek van-e köze a pályázathoz.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy az épület kulturális és közösségi tér lesz,
mivel szegregátum közepén található, így ilyen partnereket kellett találni a projekthez,
melyből egyik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Felújítják mellette a park és a tó részt is.
Öt éves fenntartási kötelezettség van a pályázatban. Ez a pályázat nem érinti a
cselédlakásokat, azokra egyéb tervek vannak.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
63/2016.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az EGT és Norvég
Finanszírozású Mechanizmusok felhívásra „A Gyürky-Solymossy Kastély épített, kulturális
és táji örökségének fejlesztése” című pályázat megvalósítására vonatkozó előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület továbbra is egyetért „A Gyürky-Solymossy Kastély épített,
kulturális és táji örökségének fejlesztése” című projekt megvalósításával.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy-Majdon József polgármester

2.) A Képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges 15 349 180 Ft önrész
fedezetét az Önkormányzat 2016. évi költségvetése felhalmozási kiadások
előirányzatának átcsoportosításával biztosítja.
Határidő: azonnal, illetve a 2016. évi költségvetés soron következő módosítása
során
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
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3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy-Majdon József polgármestert a pályázat
megvalósításához szükséges intézkedések előkészítésével és azoknak a Képviselőtestület elé történő terjesztésével.
Határidő: azonnal és folyamatosan
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

6. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ

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 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
64/2016.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat
2016. évi Közbeszerzési tervének módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot
fogadta el:
1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervét az alábbi II. 3.
és III.1. ponttal egészíti ki:
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

Irányadó
eljárásrend,
eljárás típus

A
közbeszerzés
becsült értéke
(nettó)
Ft-ban

A közbeszerzés le
bonyolítója

Kbt. 113. §.
szerinti nyílt
eljárás

Kb. 200 M Ft

Külső
közbesz.
tanácsadó

Kb. 9,5 M Ft

Külső
közbeszerz
ési
tanácsadó

az eljárás
megindításá
nak, illetve a
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett
időpontja

az eljárás
megindításának, illetve a
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett
időpontja

II. Építés beruházás
3. Gyürky-Solymossy Kastély
Rekonstrukciója / kivitelezés
Bátonyterenye, 69/1. hrsz.

2016. II.
negyed év

2017. II.
negyed év

III. Szolgáltatás megrendelés

1. Gyürky-Solymossy Kastély
Rekonstrukciója / kiviteli
tervek elkészítése
Bátonyterenye, 69/1. hrsz.

Kbt. 115. §.
(2) bek.
szerinti
hirdetmény
és tárgyalás
nélküli
eljárás

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

2016. II.
negyed év

2016. III
negyed év
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2. A Képviselő-testület hozzájárul az 1. pontban körülírt közbeszerzési eljárás
előkészítésének megindításához.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
AZ
„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉSE” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

7. ELŐTERJESZTÉS

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.
Várszegi István megjegyzik, hogy a kisterenyei Napsugár Óvodának is nagy szüksége lenne
egy ilyen pályázatra.
Nagy-Majdon József polgármester szerint arra törekszenek, hogy a pályázati forrásokból
minél több fejlesztést tudjanak megvalósítani. A kisterenyei óvodát egy másik,
kapacitásnövekedést is biztosító pályázatba tervezik betenni.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
65/2016.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-3.2.1-15
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati kiírásra pályázat
benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Városi Óvoda Csupafül Tagóvodájában,
valamint az Őzike Tagóvodájában megvalósítandó korszerűsítés érdekében pályázatot
nyújt be a Nemzetgazdálkodási Minisztérium által TOP-3.2.1-15 kódszám alatt
közétett, az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati
kiírásra.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: 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: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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8. ELŐTERJESZTÉS AZ „ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ
FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA PÁLYÁZAT
BENYÚJTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke és Várszegi István a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
66/2016.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat benyújtását és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a 3070 Bátonyterenye, Bolyoki út belterületi szakaszának,
valamint a 3078 Bátonyterenye, Köztársasági út Csentei oldalának felújítására
pályázatot nyújt be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” című pályázati kiírásra.
Határidő:
Felelős:

pályázati kiírás szerint
Nagy-Majdon József polgármester

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti pályázathoz max. 4 500 000 Ft önrész fedezetét
az Önkormányzat 2016. évi költségvetése felhalmozási kiadások előirányzatának
átcsoportosításával biztosítja.
3. 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

9. JAVASLAT A KEHOP 2.2.2-15-2016-00081 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ
„BÁTONYTERENYE VÁROS SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSÉNEK FEJLESZTÉSE” CÍMŰ
PROJEKTHEZ
KAPCSOLÓDÓ
KONZORCIUMI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
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Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a
javaslatot megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a
testületnek.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a fejlesztésbe a csatornázásból eddig
kimaradt részeket kívánják bevonni. A projekt elenyésző költséggel jár az önkormányzat
számára.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
67/2016.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a KEHOP 2.2.2-152016-00081 azonosító számú „Bátonyterenye város szennyvíz-elvezetésének fejlesztése” című
projekthez kapcsolódó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület megismerte a 1084/2016.(II.29.) Korm. határozat tartalmát, mely
alapján „Bátonyterenye város szennyvíz-elvezetésének fejlesztése” projekt a
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program nevesített kiemelt projektjei
között szerepel.
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat
alapján a projekt indikatív támogatási kerete 1,13 Mrd Ft, Magyarország központi
költségvetéséből megtéríthető indikatív önerő 0,13 Mrd Ft, mely alapján a projekt
megvalósításához önkormányzati saját forrásból további önerő biztosítása nem
szükséges.
3. A Képviselő-testület a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel
kötendő „A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében
támogatásban részesített szennyvízelvezetési és a-tisztítási, hulladékgazdálkodási és
ivóvízminőség-javító
beruházások
megvalósítását
szolgáló
projektek
megvalósításáról” szóló konzorciumi együttműködési megállapodást a határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
megállapodást a támogatási döntés meghozatalát követően aláírja.

a

konzorciumi

Határidő: azonnal, illegve értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

10. JAVASLAT A VÉDŐHÁLÓ A CSALÁDOKÉRT EFOP-1.2.1-15. KÓDSZÁMÚ
PÁLYÁZAT KERETÉBEN TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSI
MEGKÖTÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

MEGÁLLAPODÁS

Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
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68/2016.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védőháló a
családokért EFOP-1.2.1-15.” kódszámú pályázat keretében történő együttműködési
megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert valamint a jegyzőt az
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részéről az Együtt Közösen Egymásért
Egyesülettel történő partnerségi megállapodás aláírásával.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
2. A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat által fenntartott intézmények
vezetőit a partnerségi megállapodás aláírásával.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Szoó Katalin BESZ vezető
Kovácsné Mihok Lenke bölcsődevezető
Szabó Zsuzsanna kulturális intézményvezető
Tóthné Kállói Mária óvodavezető

11. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVEN BELÜLI FEJLESZTÉSI HITEL
FELVÉTELÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy a testület már döntött arról, hogy vegyék
fel a kapcsolatot az OTP-vel a volt OTP ingatlan visszavásárlása ügyében. Mivel a
visszavásárlást önerőből az önkormányzat nem tudja megoldani, így kérte az OTP vezetőit,
hogy dolgozzák ki egy éven belüli hitel felvételének a kondícióit. Bízik benne, hogy a
későbbiek során ezt egy hosszú távú, kisebb terhet okozó hitellel tudják majd kiváltani.
Várszegi István örül annak, hogy lehetővé válik az ingatlan megvásárlása. Az előterjesztés
dátuma május 25. Így miért nem volt arra lehetőség, hogy azt a 27-i bizottsági ülésre
megkaphassák?
Nagy-Majdon József polgármester nem tud választ adni a késés okára.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
69/2016.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat
éven belüli fejlesztési hitel felvételéről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
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1. A Képviselő-testület hozzájárul a Bátonyterenye, Madách ú 6/A. szám alatti 1319/14/A
hrsz-ú (volt OTP fiók) ingatlan megvásárlás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében az
OTP Bank Nyrt-től 16.000.000 Ft összegű naptári éven belüli fejlesztési hitel felvételéhez az
alábbi feltételek mellett:
-

fejlesztési hitel célja:

-

hitelkeret:
hiteldíj fizetés:

-

hitel futamideje:
jelzálogfedezet:

a Bátonyterenye, Madách ú 6/A szám alatti
1319/14/A hrsz-ú (volt OTP fiók) ingatlan megvétele
16.000.000 Ft, azaz tizenhat millió forint
negyedévente, negyedév utolsó munkanapján,
illetve szerződés megszűnésekor
felvételtől – maximum 2016.12.20-ig
1319/14/A hrsz-ú „irodaház” megjelölésű ingatlan

A Képviselő-testület a hitel visszafizetés fedezeteként felajánlja az önkormányzatot megillető
helyi adó és helyben maradó gépjárműadó bevételeit és egyéb működési célú bevételeit,
köztük a jogszabály alapján fedezetbe vonható általános működésének és ágazati feladatainak
támogatását.
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a hitel és a hitelhez kapcsolódó járulékok összegét az
önkormányzat 2016. évi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
3. A Képviselő-testület a hitel visszafizetésére kötelezettséget vállal.
4. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a városgazdálkodási osztályvezetőt,
hogy az OTP Bank Nyrt. felé a hitelkérelmet benyújtsa, és a hitelszerződést aláírja.
5. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a városgazdálkodási osztályvezető,
hogy a hitelkérelem benyújtásához szükséges határozati javaslat mellékletét képező
nyilatkozatot aláírják.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

12. TÁJÉKOZTATÁS A BÁTONYTERENYEI LOKÁLPATRIÓTÁK EGYESÜLETE
LEVELÉRŐL ÉS JAVASLAT A 21-ES SZÁMÚ FŐÚT NÉGYSÁVOSÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRE
SZÓBELI ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester felolvassa a Lokálpatrióták levelét az alábbiak szerint:
1.
Bátonyterenye Város Önkormányzata
Letovai Zoltán Tamás Alpolgármester Úr részére,
3070 Bátonyterenye
Városház út 2.
Tisztelt Alpolgármester Úr!
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A 2016. április 29-i testületi ülés videofelvételéből értesültünk róla, hogy szóba került
Bátonyterenye város közúthálózatának fejlesztése. Ennek kapcsán Társaságunk levelet
fogalmazott meg Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testület számára, melyben
együttműködésünket ajánljuk fel e téma kapcsán. Kérjük, hogy levelünket annak mellékletével
együtt eljuttatni szíveskedjen a Tisztelt Képviselő-testület tagjai részére és intézkedni
szíveskedjen, hogy e levél a soron következő testületi ülésen felolvasásra kerüljön.
Együttműködésért és segítségét előre is köszönöm.
Bátonyterenye, 2016. május 20.
Tisztelettel:
Szederkényi Lajos
elnökségi tag
A Bátonyterenyei Lokálpatrióták Társaságának elnöksége nevében.

2.
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testület részére
3070 Bátonyterenye
Városház út 2.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016. április 29-i testületi ülés videofelvételéből értesültünk róla, hogy szóba került
Bátonyterenye város közúthálózatának fejlesztése. Örömmel hallottuk, hogy napirenden van a
két legnagyobb városrészt összekötő kerékpárút építése és a 23-as elkerülő út létesítése is.
Külön öröm számunkra, hogy a polgármester úr is kifejezte nemtetszését a 21-es út négy
nyomsávúsításának jelenlegi tervével kapcsolatban, habár a megoldás kérdésében még nem
vagyunk azonos állásponton. Tudjuk, hogy a város vezetése és Társaságunk kapcsolata nem
felhőtlen, úgy véljük, hogy ez leginkább személyes okokra vezethető vissza. A város
közútjainak fejlesztése azonban olyan fontos közérdek, ami miatt érdemes félretenni a vélt és
valós személyes sérelmeket és megpróbálni közösen megfelelő megoldást találni. A
videofelvételből is kiderült, hogy a 21-es út tervével kapcsolatban vannak még félreértések és
téves információk a képviselő-testület körében is (pl. 70 km-es sebességhatár, körforgalmak
lassító hatása, stb.). nyilván nem is várható el, hogy mindenki részleteiben ismerje a tervet.
Sajnos a város lakossága egyáltalán nem is ismeri. A legfontosabb hatásokat jól foglalja
össze a városban terjesztett információs szórólap, melynek egy példányát Önöknek is
megküldjük mellékelve, ha esetleg nem ismernék. Társaságunk több éven át igen sok energiát
fektetett mind a jelenlegi terv és hatásainak megismerésébe, mind a lehetséges megoldások
megkeresésébe. Így több olyan átgondolásra érdemes javaslatunk is van, ami sokkal
kedvezőbb lehetne a város és az átmenő forgalom részére egyaránt. Célunk nem az építkezés
megakadályozása, hanem a legjobb megoldás megtalálása, amit a korábbi baloldali többségű
testület annak idején elmulasztott. Senki se higgye azt, hogy ha most megvalósul egy jelenlegi
rossz terv, akkor az elkövetkezendő évtizedekben lesz majd forrás másik út építésére. Ezért is
fontos, hogy mi fog megépülni városunkban. Biztosak vagyunk abban, hogy a Tisztelt
Képviselő-testülettel együtt sokkal könnyebben tudjuk elérni a város számára legkedvezőbb
megoldást. Társaságunk keretében működik egy 3-4 fős munkabizottság, ami a
közlekedésinfrastruktúra kiemelten a 21-es út fejlesztésével foglalkozik. Ha lehetőséget
kapunk, szívesen bemutatjuk javaslatainkat akár a teljes képviselő-testületnek, akár egy

20
kisebb képviselői munkabizottságnak. Kérjük, hogy tegyük félre a sértődéseket, az előítéleteket
a közös cél érdekében. Barátkoznunk nem szükséges, de együttműködni azért célszerű a város
érdekében.
Várjuk megtisztelő válaszukat.
Bátonyterenye, 2016. május 20.
Tisztelettel:
Szederkényi Lajos
elnökségi tag
A Bátonyterenyei Lokálpatrióták Társaságának elnöksége nevében.
Megjegyzi, hogy személy szerint nem kíván együttműködni a Lokálpatriótákkal több okból
sem. Eddigi együttműködésük során minden sikert ők értek el, viszont minden bukásért az
önkormányzatot okolták. Olyan csapattal, melynek az élén egy olyan ember van, aki
mindenhol mocskolódik az irányába, semmiben nem kíván együttműködni. Ettől függetlenül
vannak nagyon értékes emberek a csapaton belül, akiknek a magánemberként kifejtett
véleményét szívesen meghallgatja.
Ugyanakkor kéri a testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el a 21-es út
fejlesztésével kapcsolatban:
„Bátonyterenye Város Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta a 21-es sz.
országos főút négynyomúsításáról szóló szóbeli előterjesztést az IKOP-4.1.0-15-2016000106 projekt keretében a 35+000-39+700 km szelvények (Nógrád IV. szakasz) és a
41+500-48+100 km szelvények között (Nógrád V.szakasz) és az alábbi határozatot
hozta:
A tárgyi útépítések kiemelkedő fontossága miatt a képviselő-testület meghatalmazza
Nagy-Majdon József polgármestert, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel
vegye fel a kapcsolatot és a projekt előkészítéséhez és megvalósításához szükséges
tervezési és más projekt előkészítési feladatokat átvegye a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.-től.
A meghatalmazás kiterjed az átvett feladatok kapcsán tervezési, engedélyeztetési
eljárások lefolytatására, szerződések kötésére, amennyiben annak költségei nem
terhelik Bátonyterenye Város Önkormányzatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester”
Ez arról szól, hogy a 4-5 szakasz tervezésébe bele tudnak szólni, több túlbonyolított, vagy régi
tervezési részbe bel tudnak szólni. A ferencesek igyekeznek elkérni, hogy a szentkúti lehajtó
maradjon meg. Így a lehető legnagyobb hangsúllyal tudnák a település érdekeit képviseltetni.
Várszegi István megköszöni azt a mondatot a levélből, ami visszautalt rájuk. Minden testület
a lehető legjobb megoldást szerette volna. Vállalja, hogy bár kevés dolog van, amiben a
FIDESZ és az MSZP megegyezik, de a 21-es út négysávosításában mindenképp. A kérdés,
hogy hogyan tudják ezt úgy prezentálni a lakosság felé, hogy ők meg legyenek elégedve. Az
egész megyének szüksége van a 21-es fejlesztésére, a polgármester javaslatát támogatja, mert
azzal a saját kezükbe vehetik a sorsukat. Kikéri magának, hogy az előző városvezetés ezt az
ügyet nem vette komolyan, hiszen több lakossági fórumot is tartottak, ahol megkérdezték az
emberek véleményét.
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Nagy-Majdon József polgármester szerint több dolgot is át kell gondolni, többek között ilyen
az aluljáró kérdése. Az idő elhaladt a terveken: ilyen a buszöblök kialakítása az ipari parknál,
a 23-as út becsatlakozása. Olyan forgalmi helyzetet kell létrehozni, ami nem vagy csak
minimálisan fogja terhelni Kisterenye lakosságát. A felhatalmazással kérik azt, hogy a
tervezésben aktívan részt vehessenek. Félő, hogy ki fognak csúszni az időből.
Cseresznyés István örömmel hallja a polgármester elképzeléseit. Garanciát kér arra, hogy
tényleg szakemberek kerülnek bevonásra, illetve javasolja a lokálpatrióták közül is azokat
bevonni, akik tényleg értékes és hozzáértő emberek, vagy legalább hallgassák meg őket.
Javasol egy szakmai csoportot létrehozni.
Nagy-Majdon József polgármester szakemberként elsősorban a városi főépítészre számít, de
vannak a lokálpatrióták között is, akikkel magánemberként együtt tudna működni. Viszont a
Lokálpatrióták Társaságával nem kíván együttműködni, mert a gyűlölködők közösségének
tartja. Szeretné, ha erre a ciklusra a két településrész összekötése megvalósulna. Az elkerülő
út Kisterenye elhalását okozná. A cél, hogy a forgalom a lehető legbiztonságosabban menjen
át a városon, a városkép is javuljon, a közvilágítás is alkalmazkodjon a fejlesztéshez.
Molnár Ferenc megjegyzi, hogy a terveket 6-8 éve látta, így kíváncsi lenne a mostani állapot
szerinti tervekre. Ekkor tudná érdemben véleményezni és a szakemberek is elmondhatnák a
véleményüket. Így a lakók mis tudnának véleményt alkotni. Mielőbb meg kell oldani, nehogy
kicsússzanak az időből.
Nagy-Majdon József polgármester arra kér felhatalmazást a testülettől, hogy a tervezési
eljárást saját kézbe vonja, ami azt jelenti, hogy vagy új tervek lesznek, vagy megújítják a régi
terveket. Ha a tervek elkészülnek, akkor lakossági fórum kerülne megrendezésre. Az elkerülő
útra nincs semerre lehetőség, megvizsgálták szakemberekkel. Az a lehetőség maradt, hogy a
meglévő nyomsávon a lehető legolcsóbban valósítsák meg a négysávosítást úgy, hogy az a
leginkább szolgálja a település érdekeit. Egy ingoványos területre felesleges aluljárót építeni.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
70/2016.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta a 21-es sz. országos
főút négynyomúsításáról szóló szóbeli előterjesztést az IKOP-4.1.0-15-2016-000106 projekt
keretében a 35+000-39+700 km szelvények (Nógrád IV. szakasz) és a 41+500-48+100 km
szelvények között (Nógrád V.szakasz) és az alábbi határozatot hozta:
A tárgyi útépítések kiemelkedő fontossága miatt a képviselő-testület meghatalmazza NagyMajdon József polgármestert, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel vegye fel a
kapcsolatot és a projekt előkészítéséhez és megvalósításához szükséges tervezési és más
projekt előkészítési feladatokat átvegye a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től.
A meghatalmazás kiterjed az átvett feladatok kapcsán tervezési, engedélyeztetési eljárások
lefolytatására, szerződések kötésére, amennyiben annak költségei nem terhelik Bátonyterenye
Város Önkormányzatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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EGYEBEK
Nagy-Majdon József polgármester a testület felhatalmazását kéri ahhoz, hogy az ipari park
fejlesztési pályázatnál ne az önkormányzat legyen a pályázó, hanem a Mátraalja
Térségfejlesztési Nkft. legyen az áfásítás miatt. A beadandó pályázat nettó 1,25 milliárd
forint. A Nógrád megyei keret 2,4 – 2,5 milliárd forint. A pályázat részleteit később ismerteti.
A beadási határidő a mai nap.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
71/2016.(V.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-1.1.1-15.
„Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati kiírásra pályázat benyújtásáról szóló
szóbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva felhatalmazza az önkormányzat
tulajdonában lévő Mátraalja Térségfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a TOP-1.1.1-15.
„Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati kiírásra pályázat benyújtására „Ipari
terület kialakítása Bátonyterenyén” címmel, egyben felhatalmazza az ügyvezetőt a
pályázathoz kapcsolódó szerződések megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Dr. Becsó Károly ügyvezető
Czikora Györgyné elmondja, hogy a piacon nagy visszhangja volt a 837 millió forintos
beruházásnak, amitől a média is hangos volt. Kéri a polgármestert, hogy tájékoztassa ez
ügyben mind a lakosságot, mind a sajtót.
Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy a múlt hét folyamán az egyik országos
tévé munkatársa megkereste, hogy nyilatkozzon ez ügyben, de az önkormányzat érdekei miatt
nem akart kamera elé állni. Azt elmondta, hogy az önkormányzatnak nincs semmi köze a
történethez, a fejlesztéshez, az engedélyeztetést adták be az önkormányzathoz, ezen kívül nem
tudtak a fejlesztésről semmi, a cég vezetése nem kereste az önkormányzatot. Sajnálja viszont,
hogy vannak olyan csoportok, amelyek visszaélnek a hátrányos helyzetű településekkel,
térségekkel azért, hogy magasabb támogatási intenzitást kapjanak meg, amit ha megkapnak,
lehet, hogy meg sem valósítják a fejlesztést. Volt már erre más példa is a városban. Az
engedélyezési folyamat törvényileg rendben volt. Igyekeznek Bátonyterenyét pozitív
megvilágításba helyezni, viszont az ilyen esetek sokat rontanak ezen.
Várszegi István megjegyzi, hogy ő nyilatkozott a tévében. Nagyon sajnálja, hogy
Bátonyterenye ilyen helyzetbe került. Utal arra, hogy az interneten elindult egy lavina, hogy a
városban több helyen nincs levágva a fű. Kéri, hogy legalább a balesetveszélyes helyeken
történjen meg a fű levágása. Ugyancsak kéri, hogy a kritikus helyeken ne várják meg a rossz
idő beálltát az aszfaltozással.
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Molnár Ferenc azt válaszolja, hogy 16 fűkaszás van a közmunkaprogramban, kézi
fűkaszások nincsenek. Igazat ad Várszegi Istvánnak, hogy azoknak az útkereszteződéseknek
kellene elsődlegesnek lenni, ahol a fű akadályozza a gépkocsivezetők kilátását. Nagyon
gyorsan nagyot nőtt a fű, akadnak gépproblémák, de a legnagyobb a munkaerőhiány.
Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy paradigmaváltás történik a
közfoglalkoztatási cégnél. A jobban képzett munkaerő már cégeknél elhelyezkedett. Vannak
vállalt feladatok, melyeket a programban bevállaltak és a városüzemeltetési feladatokat pedig
el kell látni. Az állam azt viszont vizsgálja, hogy az önkormányzat nem adhat más bért a
közmunkás bér fölé. Így azt várják a közmunkásoktól, hogy a minimálbér töredékéért
feszítettebb munkát végezzenek, mint a gyárban dolgozók. Emiatt 2017-re tervezik
átszervezni a közmunkát. Egyik terv szerint a hosszútávú közmunkában olyan csapatokat
fognak felállítani, amelyek területfüggőek, feladatuk az lesz, hogy rendbe tegyék a rájuk
bízott városrészt. Viszont az a lakosoktól is elvárható, hogy mindenki a saját portája előtt
levágja a füvet, vagy elhányja a havat. Igyekeznek helyt állni a fűnyírás területén, főleg a
frekventált, balesetveszélyes területen.
Sulyok Tibor kiegészíti azzal, hogy minden évben jelentkező probléma a gyors tavaszi
fűnövekedés, ilyenkor nem elég a 15-16 fős fűnyírós létszám, ami más időszakokban elég. A
START közmunka nem a közterületi munkákra, hanem a mezőgazdasági munkákra hivatott.
Vannak takarmány előállító helyek, hiszen nincs annyi területük, hogy megfelelő mennyiségű
takarmányt állítsanak elő a téli időszakra. A probléma időszakos.
Cseresznyés István véleménye szerint a médiában szereplő projekt esete nem oldható meg
azzal, hogy a város nem reagál semmit. Szerinte egy közleményt ki lehetne adni, hiszen elég
nagy port kavart. Aszfaltozást kér a maconkai Csevicéhez a bukkanóhoz, hogy az autók ki
tudjanak menni.
Nagy-Majdon József polgármester hangsúlyozza, hogy nem tud semmit a projektről, így ezt
nem közölheti a médiával. A cég székhelye budapesti. Nincs miért magyarázkodnia.
Dr. Lengyel Tamás jegyző jelzi, hogy a hivatalban a beruházással kapcsolatban építési
hatósági eljárás volt folyamatban, melynek során a kivitelező cég építési engedélyt kapott
meghatározott feltételekkel. Amikor észlelték, hogy nem az előírtaknak megfelelően valósul
meg a beruházás, akkor értesítették az illetékes szakhatóságokat. Ettől többet nem tud
mondani.
Molnár Ferenc megjegyzi, hogy az elmúlt héten kapták meg az első kamion hideg aszfaltot,
el fogják kezdeni az aszfaltozást. Elmondja, hogy a varjakkal kapcsolatosan megjött a
szakhatósági állásfoglalás, kéri a jegyzőt ennek ismertetésére. Továbbra is jelzi, hogy sok
helyen parkolnak elhagyatott autók az út szélén, ami akadályozza a közlekedést.
Nagy-Majdon József polgármester a napirend megtárgyalását követően ismerteti a hétvége
programját, majd a testület ülését 16 óra 20 perckor bezárja.
k.m.f.
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