Bátonyterenye Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

12/2017. (VIII.30.) Önk. sz.
JEGYZŐKÖNYV
a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. augusztus 30-án megtartott üléséről

Bátonyterenye Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
12/2017.(VIII.30.) Önk. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 30-án
megtartott üléséről.
Jelen vannak: 9 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
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Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 9 fő jelen van, Gembiczki
Ferenc, Molnár Ferenc és Cseresznyés István képviselők távolmaradásukat előzetesen
jelezték, a Képviselő-testület határozatképes, az ülést 10 óra 10 perckor megnyitja.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi
javaslatot tárgyalja meg.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 9 igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadta:
1. Javaslat Bátonyterenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 3. módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
2. Költségvetési tájékoztató a Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár
2017. április 30-án történt feladatátszervezés miatti zárszámadásról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
3. Javaslat a „Jövőnk van Bátonyterenyén”
megállapítására vonatkozó rendelet elfogadására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

felsőoktatási

tanulmányi

ösztöndíj

4. Javaslat a megüresedett 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat
kiírására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
5. Javaslat „Zöld város kialakítása” című (TOP-2.1.2-16) pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
6. Javaslat a Bátonyterenye, Ózdi út 37. sz. alatti 3782/A/35 hrsz-ú helyiség Bátonyterenyei
Vagyonkezelő és Foglalkoztatási NKft. részére történő térítésmentes használatba adására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
7. Egyebek
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Nagy-Majdon József polgármester a napirend tárgyalása előtt tájékoztatja a testületet és
Bátonyterenye lakosságát, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat két tagja – köztük az
elnök – lemondott, így a Helyi Választási Bizottság döntése alapján új tagok vesznek részt az
Önkormányzat munkájában. Az RNÖ elnöke Szomora Sándor lett, a tagok pedig Farkas
Győző és Szomora Tamás, akik mindannyian megjelentek a mai ülésen. Munkájukhoz sok
sikert kíván.
Szintén a napirend tárgyalása előtt tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Várszegi István
képviselő az előző napon elektronikus úton interpellációkat juttatott el neki, illetve a
jegyzőnek címezve a kisterenyei temetőbe vezető és a Bolyoki út állapota, a II. világháborús
emlékmű állapota, a József Attila lakótelepen és környékén tapasztalható állapotok, az
önkormányzati megbízási szerződések tárgyában. Az interpellációkra azonnali választ
kívánnak adni.
(Az interpellációk mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Dr. Lengyel Tamás jegyző ismerteti, hogy a hozzá intézett első interpelláció témája a József
Attila lakótelepen tapasztalható áldatlan állapotok, illetve a közmunka brigádok.
Megköszöni a figyelem felhívást a tapasztalt problémákra, a problémákat továbbítja a
hatáskörrel rendelkező személyekhez, hogy intézkedjenek. A közmunka programmal
kapcsolatosan azt a tájékoztatást adja, hogy az önkormányzat pályázott a
közmunkaprogramban, de a munkák szervezését szerződés keretében a Közfoglalkoztatási
cégre bízta. 2017-ben az önkormányzat 409 főre adta be pályázatát a START
közmunkaprogramban, arra nem tud választ adni, hogy jelenleg hány főt foglalkoztatnak. A
hivatal 36 főre pályázott, jelenleg 27-en vannak a hivatalban, ezen kívül még az óvoda
pályázott a közmunkaprogramban, ott nem tudja, hogy hányan dolgoznak. Az összes többi
feltett kérdésre a Foglalkoztatási Nkft vezetője tud választ adni.
Várszegi István az alapján, hogy az általa leírt dolgokat figyelembe veszik, és a kérdéseket
továbbítják a megfelelő helyekre, elfogadja az interpellációra adott választ. Nevezze meg
valaki azt a személyt, aki körbejár a városban és hozzá lehet fordulni az észlelt problémákkal.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy korábban megkért minden képviselőt,
hogy saját körzetéért felelősen járjon el. Igyekeznek a képviselők által jelzett problémákra
megoldást találni. Felveti, hogy talán Várszegi István azért nem érzi magáénak a körzetet,
mert listán jutott be a Képviselő-testületbe Lavajné Dóka Éva lemondása révén. A szelektív
gyűjtők rendeltetésszerű használatára is fel lehetne hívni a figyelmet Kisterenyén.
Utal arra, hogy kezdetben 1300 közmunkása volt a városnak, most viszont a 409 fős keretet
nem tudják feltölteni. Jelenleg 290 fő körüli közmunkás van a városban. A programon belüli
vállalásokat is teljesíteni kell (értékesítés, gyártás, művelt földek, stb.), leginkább a
szakemberek hiányoznak. Tisztában van a város helyzetével, az aktuális problémákkal. Az
interpellációk kérdéseit inkább az Egyebek ponton belül kellett volna feltennie Várszegi
Istvánnak. Inkább azt a feladatot végezze, amire felesküdött, a város dolgait tartsa szem előtt
és ne azt, hogy Huszár Mátéék mit adnak a szájába. Ne nekik akarjon megfelelni
bátonyterenyei képviselőként
Sulyok Tibor hozzáteszi, hogy a 7 projektben szereplő létszám tervezetten 409 fő, ezzel
szemben a tényleges létszám 290 fő körüli. A közút programban 50 fő sincs, holott 70-et
terveztek. Ezen belül nem csak közterületi feladatokkal foglalkoznak. A felvetett problémára
megoldást ígér.
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Várszegi István úgy véli, hogy elég lett volna egy köszönöm is, hiszen, azért, hogy jelez egy
problémát, még nem kell földbe döngölni. Azért küldte írásban, mert a korábbiakra sem
kapott választ írásban. Minden politikai síkra van terelve.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a benyújtott 5 interpellációból 3
Egyebek napirendi ponton belül is felvethető lett volna, kettő pedig politikai célzatú. Megérti
és megköszöni a jobbító szándékot, de azt nem, hogy a megszerzett információkat továbbadja
Salgótarjánnak. A Parlamentben is volt pár kérdés Bátonyterenyével kapcsolatban, melyek
mind az MSZP irányából érkeztek. Nem fogja engedni, hogy Bátonyterenyét politikai
csatatérré változtassák. Felteszi a kérdést, hogy Várszegi István elfogadja-e az interpellációra
adott jegyzői választ.
Várszegi István jelzi, hogy elfogadja a jegyző válaszát az interpellációra.
Czikora Györgyné kéri, hogy a vita hevében se tegyen a polgármester sértő megjegyzéseket
a testület tagjaira (pl. bekúszott a testületbe Várszegi István).
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy Várszegi István képviselő listáról került
be a testületbe, de ott sem volt listavezető. Macska Tamás képviselővel más a helyzet. Utal
arra, hogy nem kell kiragadni szavakat a szövegkörnyezetből, ő arra utalt, hogy nem nyert
egyéni körzetet, így nem érzi magáénak a várost. A problémák jelzésére az Egyebek napirendi
pontban kerül sor.
Dr. Lengyel Tamás jegyző ismerteti a II. világháborús emlékmű állapotával kapcsolatos
interpellációt. Kikéri, hogy a jelzett problémák „pusztába kiáltott szavak”. Elmondja, hogy a
benyújtott pályázat nem volt sikeres, mert nem voltak katonasírok. A problémákat igyekeznek
rangsorolni, az emlékoszlop rendbetételét őszre, halottak napjára tervezik megcsinálni.
Várszegi István utal arra, hogy a problémát 10 hónappal ezelőtt vetette fel, és az óta nem
történt semmi, csak még több tábla van leesve az oszlopról. Csak a figyelmet szerette volna
felhívni a problémára. Ezt biztosan nem diktálta neki senki, hogy ezen problémát jelezze. Ő
bár nem nyert körzetet, de rá is szavazott pár ezer ember, akiknek a véleményét, érdekeit
képviseli a testületben, politika nélkül. Örülni kellene az olyan képviselőknek, akik nyitott
szemmel járnak a városban és fel merik vetni a problémákat segítő szándékkal. Az 5
interpellációnál egynek fogadja el a politikai töltetét, a többinél viszont nem.
Kerekes László osztályvezető jelzi, hogy a szóban forgó emlékművet a Honvédelmi
Minisztérium hozta létre és ők is szokták karban tartani.
Várszegi István jelzi, hogy elfogadja a jegyző válaszát a második interpellációra.
Dr. Lengyel Tamás jegyző ismerteti a megbízási szerződésekkel kapcsolatos interpelláció
tartalmát. Emlékezete szerint Várszegi István tőle választ kapott a felvetésére, az összes
szerződést a polgármester irodájában megnézhette.
Várszegi István utal rá, hogy a jegyzőtől 100%-os választ kapott a kérdésére, viszont a
polgármester irodájában csak rövid ideje volt a dokumentumok tanulmányozására. Az
interpellációt a Pénzügyi Bizottság elnökeként írta alá, mert szerette volna látni, hogy mennyi
ilyen jellegű kifizetés történik. A választ írásban kérte.
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Nem politikai szándékkal fogalmazta meg ezt az interpellációt, de némi politikai töltetet
elfogad. Kifogásolja, hogy hosszú időn keresztül nem kap választ egy felvetésre. Több gépelt
oldalt pár perc alatt nem képes senki átnézni. Látta, de nem kapta meg a kért információkat.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy máskor az ilyen jellegű interpellációkat
ne a jegyzőnek, hanem neki címezze. Nem engedte, hogy akkor Várszegi István kivigye a
dokumentumokat az irodából, mert el akarta kerülni, hogy abból politikai ügyet kreáljanak.
Tudja, hogy kinek a szerződését keresi. Várszegi István sem foglakozott huzamosan az elé tett
dokumentumokkal. Felajánlja, hogy Várszegi István a polgármesteri irodában a
dokumentumokat ismét megtekintheti és kijegyzetelheti.
Várszegi István jelzi, hogy elfogadja a jegyző válaszát a harmadik interpellációra, de kéri,
hogy biztosítsák számára a betekintés jogát.
Nagy-Majdon József polgármester ismerteti a hozzá címzett, kátyúkkal kapcsolatos két
interpelláció tartalmát. Jelzi, hogy a kisterenyei temető ismét le lesz zárva, oda autóval nem
lehet felmenni. A kátyúzás létszám függvényében meg lesz oldva. A Tiríbesi úton fognak
szállítani a 21-esen folyó építkezéshez, annak befejeztét követően kerül sor az út
helyreállítására. Addig nincs értelme a felújításnak.
A problémákat nem interpelláció tárgyának tartja, Várszegi István így politikai kérdést csinált
az egyszerű problémafelvetésből. El tudja képzelni, hogy másoknak politikai szándékuk lehet
ezzel a történettel és ehhez eszközként használják Várszegi Istvánt.
Várszegi István elfogadja a kisterenyei temetővel és a Tiríbesi úttal kapcsolatos válaszokat.
Király Attila nem tartja tisztességesnek a problémafelvetés ilyen módját, ezek akár telefonon
is jelezhető problémák, akkor gyorsabb és hatékonyabb is lenne a problémamegoldás is. Ő
maga is sokat tesz a város érdekében, a problémák okát kell megszüntetni. A kátyúzással
kapcsolatban elmondja, hogy az Árpád útról a múlt héten lett eltüntetve az összes kátyú.
Várszegi István nem Király Attilát akarta elmarasztalni, ezért nem érti a kirohanását. Az 5
interpellációval arra akarta felhívni a figyelmet, hogy vannak folyamatosan szajkózott dolgok,
amik nem kerülnek megoldásra ennek ellenére sem. Úgy érzi, hogy bármit mond, azt
támadási felületként fogják fel, nem pedig úgy, hogy észrevett egy problémát és azt oldják
meg. Van, aki a tavalyi közmeghallgatáson feltett kérdésére sem kapott választ, és ezt neki
jelzik folyamatosan. Csupán a figyelmet szerette volna felhívni. Ha csak levelet ír, akkor arra
nem kap választ, ha viszont interpellációt ad be, akkor arra igen.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy nem kell interpellálni, akár levélre is
kérhet írásbeli választ a felvetett problémákra. Így viszont csak a testületi ülés idejéből veszi
el a sok időt.
Jelzi, hogy Kisterenyén a Takarékszövetkezetet be fogják zárni.
Utal arra, hogy Várszegi István 2017. július 26-án megküldött interpellációjára adott válaszai
a mai ülés előterjesztéseivel együtt kiküldésre kerültek minden képviselőnek.
Várszegi István nem igazán érti, hogy az összes kivágott fát államilag miért csak 197 ezer
forintra értékelték.
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Letovai Zoltán alpolgármester meglátása szerint a darabszám nem sokat jelent, az
értékeléshez ismerni kell a kivágott fák állapotát, átmérőjét, magasságát. A felértékelést
hivatásos, hozzáértő szakember végezte. Az értékesítést jó gazdaként végezte az
önkormányzat.
Nagy-Majdon József polgármester nem érti, hogy egy több milliárdos beruházásnál miért
marginális kérdés a kivágott fák értéke. Megkérdezi Várszegi István képviselőt, hogy az
interpellációra adott választ elfogadja-e, melyre Várszegi István igennel válaszol, de kéri,
hogy ne gömbkőrisek legyenek kiültetve a kivágottak helyére.
Letovai Zoltán alpolgármester elmondja, hogy 170 darab fát vágtak ki a 21-es mellett, ebből
45 darab nagyméretű fát vágatott ki a kivitelező cég. Ennek az értéke nem szerepel a
197.500.- forintban, hanem a kisajátítási összegben szerepel. A 197.500.- forint a Fazekas
Mihály út előttről kivágott fák értéke, amit, mikor még észbe kaptak, hogy nincs kisajátítva,
viszont még van rajta olyan mennyiségű fa, ami többet ér, ha az önkormányzat letermeli, mint
a kisajátítási összeg, ezt meg is tették. Ezért 444.500.- forintot kaptak. A maradék gallyat
aprítékolták és azt az uszoda fűtésére használták fel. Az ültetendő fáknál a gömbkőris csak
példaként van megemlítve, nem biztos, hogy az lesz. A cél, hogy mielőbb zöldterület legyen.
Macska Tamás képviselő az ülésről távozott, a testület létszáma 8 fő.

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

1. JAVASLAT

2017.

ÉVI

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke, Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési 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.
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság ülése nem volt
határozatképes.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2017.(VIII.31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁJÉKOZTATÓ A BÁTONYTERENYEI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2017. ÁPRILIS 30-ÁN TÖRTÉNT FELADATÁTSZERVEZÉS
MIATTI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Nagy-Majdon József polgármester köszönti Szedlák Imre ügyvezetőt, aki részt vesz a
testület ülésén.
Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési 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 határozati javaslatban foglaltak elfogadását
javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
97/2017.(VIII.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Városi Közművelődési Központ és Könyvtár 2017. április 30-án történő átszervezése miatti
zárszámadásáról szóló 2017. évi költségvetési tájékoztatót, és azt a határozat mellékletében
foglalt részletezés szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

3. JAVASLAT A „JÖVŐNK VAN BÁTONYTERENYÉN” FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI
ÖSZTÖNDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELET ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Gagyi Róbert az Ügyrendi Bizottság tagja jelzi, hogy a bizottság a javaslatot megtárgyalta és
a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Várszegi István megjegyzi, hogy egy hasonló ösztöndíj már régóta napirenden van, így örül,
hogy végre mehetőség lesz rá. Viszont át kell alaposan gondolni, hogy csábító és megtartó
ereje is legyen az ösztöndíjnak.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2017.(VIII.31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a „Jövőnk van Bátonyterenyén” felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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4. JAVASLAT

A MEGÜRESEDETT 1. SZ. FELNŐTT
BETÖLTÉSÉRE IRÁNYULÓ PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

HÁZIORVOSI

KÖRZET

Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy a korábbi pályázat nyertese visszalépett,
ezért van szükség a pályázat ismételt kiírására. Várszegi István megjegyzésére elmondja,
hogy a 2017. augusztus 1-jei dátum téves az előterjesztésben.
Király Attila sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a korábbi pályázat nem lett sikeres.
Megnyugtatja a körzetében élőket, hogy a helyettesítés megoldott. Reméli, hogy mihamarabb
sikerül orvost találni.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy ez az üres orvosi állás is adta az ötletet
az ösztöndíj pályázathoz. A szakember hiány országos a háziorvosi körzetekben. Igyekeznek
a praxist mielőbb betölteni, addig pedig a helyettesítést megoldani.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
98/2017.(VIII.30.) 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

5. JAVASLAT „ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA” CÍMŰ (TOP-2.1.2-16) PÁLYÁZAT
BENYÚJTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester tájékoztat arról, hogy a szűkös határidő miatt a pályázat
már beadásra került a hónap folyamán – amikor a szabadságolások miatt valószínűtlen volt,
hogy a testület határozatképes létszámban meg tud jelenni az ülésen -, a testület határozatát
hiánypótlásban csatolnák a pályázathoz. A nyertes pályázatban utólag is lehet módosítást
kérni. Ha a testület nem támogatja a pályázatot, akkor visszavonják azt.
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.
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Várszegi István megjegyzi, hogy sok idős ember nem tudja elérni az internetes kérdőívet, de
a Bátonyterenyeiek Lapjában őket is lehetne erről tájékoztatni, a kérdőívet megjelentetni.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy nagyon sok beadott pályázatnál van
csúszás, nincs még döntés. Ez egy olyan pályázat, amelynél bármennyi pénz elkölthető lenne
a városra. A két pályázati összeg 1,3-1,4 milliárd forint érkezhet a városba. Igyekeztek a két
pályázatot úgy összerakni, hogy mindkét településrészen legyenek jelentős infrastrukturális
fejlesztések. Az elmúlt évek pályázatai kissé Nagybátony fókuszúak voltak, ezek a pályázatok
viszont nagy hangsúlyt fektetnek Kisterenyére is. A pályázatból szeretnék megvalósítani a 21es út melletti területek rendezését a beruházás után. Egy alvárosközpont jönne létre, ehhez
megvenni tervezik a volt ÁFÉSZ központot, a volt OTP épületében kapna helyet a könyvtár,
felújításra kerülne a művelődési ház, az óvoda és valamilyen szinten rendbe tennék a
kastélyparkot is. A 2. ütemben szerepel a kocsiszín rendbetétele is.
Szeretne egy új játszóteret kialakítani a kisterenyei Flóra szobornál, illetve a Városháza
mellett, ami utóbbi mellett kialakításra kerülne egy szabadtéri kondipark is. Maconkán adósok
egy játszótérrel, a Bányavárosban a játszótér fejlesztéssel, illetve több meglévő játszótéren a
játékok fejlesztésével. Az INTERREG pályázat is nyertes, az tartalmazza a kastélyparki
játszótér fejlesztését, illetve lesznek játékok telepítve a Jászai úti iskolához. Mellette lesz
parkosítás is. El kell gondolkodni az Összetartozás Emlékparkjának további sorsán is,
javasolja annak áthelyezését a Kosztolányi – Báthori utak között feltöltött területre, vagy az
ott lévő egyes emlékműveket több helyre helyeznék el szerte a városban. Sok helyen tudnak
fákat, növényeket pótolni. Köztéri automata és rongálás-biztos illemhelyek is elhelyezésre
fognak kerülni mind Kisterenyén, mind Nagybátonyban.
Király Attila örül a pályázatból megvalósuló fejlesztéseknek.
Czikora Györgyné úgy látja, hogy a pályázat tartalmazza a képviselők által a hónapok, évek
során felvetett, kért, szükségesnek ítélt fejlesztéseket. Egy esetleges harmadik pályázatnál már
a városban élő embereket is meg lehet majd szólítani fejlesztési javaslatokért. Említést tesz
egy Liget úti fáról, melynek kérge sincs már, akármikor rádőlhet egy fára, illetve az OTP
előtti aszfaltozáskor két vasdarabot hagytak a járdában, hogy ott korlát lesz, ami azóta sem
készült el.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy a Jászai úti iskola kerítésének felújításához
is két év kellett. A járdában maradt vasdarabokat balesetvédelmi okokból le kell vágni.
Várszegi István az emlékpark kapcsán elmondja, hogy neki kimondottan tetszett, hogy több
emlékmű is egy parkon belül kapott helyet. El kell azon gondolkodni, hogy az idén hol
ünneplik majd október 23-át.
Király Attila mielőbbi intézkedést ígér a Czikora Györgyné által említett járdával
kapcsolatban.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
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99/2017.(VIII.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Zöld város
kialakítása” c. (TOP-2.1.2-16) pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület egyetért a Zöld város kialakítása című pályázat keretében
megvalósítandó feladatokkal, és utólagosan tudomásul veszi a pályázat benyújtását.
Határidő:
Felelős:

pályázati kiírás szerint
Nagy-Majdon József polgármester

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy-Majdon József polgármestert a pályázathoz
szükséges további előkészületek elvégzésére, melynek során akkreditációval,
referenciákkal rendelkező tanácsadó szervezet munkáját is igénybe veheti.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy-Majdon József polgármester

6. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE, ÓZDI ÚT 37. SZ. ALATTI 3782/A/35 HRSZ-Ú
HELYISÉG BÁTONYTERENYEI VAGYONKEZELŐ ÉS FOGLALKOZTATÁSI NKFT.
RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSMENTES HASZNÁLATBA ADÁSÁRA
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 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
100/2017.(VIII.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye, Ózdi
út 37. sz. alatti 3782/A/35 hrsz-ú helyiség Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási
NKft. részére történő térítésmentes használatba adásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület az önkormányzati kizárólagos tulajdonában álló Bátonyterenye, Ózdi út
37. sz. alatti 3782/A/35 hrsz-ú 47 m² nagyságú helyiséget 2017. szeptember 1-től
térítésmentes használatba adja a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási NKft.
részére.
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Az ingyenes használat biztosítsa a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján
11. §. (13) bekezdése alapján, a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában (településüzemeltetés) és 9. pontjában (lakás-és
helyiséggazdálkodás) foglalt önkormányzati közfeladatok ellátásához kapcsolódóan,
ügyfélszolgálati iroda céljára történik.
Az ingyenes használat során a helyiség közüzemi díjai és a közös költség megfizetése a
Vagyonkezelő NKft-t terheli. A helyiségben kizárólag a közfeladatok ellátásához kapcsolódó
tevékenység végezhető, a használat biztosítása a közfeladat-ellátás időtartamára szól.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingyenes használati szerződés
megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

7. EGYEBEK
Nagy-Majdon József polgármester mindenkit meghív a Városnapi rendezvényekre.
Megjegyzi, hogy a 21-es melletti munkálatok sokkal rendezettebben haladnak, mint várta.
Félt a zaj és a porterheléstől, de a tapasztalatok szerint rendben mennek a dolgok.
Megjegyzi, hogy Cseresznyés István képviselő nincs tisztában a lakossági fórum a lakossági
tájékoztató és a közmeghallgatás fogalmak közötti különbséggel. A lakossági tájékoztató,
egyirányú, arra irányult, hogy a beruházó és a kivitelező cég tájékoztatta a lakosságot, hogy
milyen ütemben milyen folyamatok lesznek, illetve a műszaki tartalomról. Az ott
megfogalmazott problémák ügyében már tettek lépéseket, értek el eredményeket. A
Lokálpatrióták közül néhány személy felkereste Letovai Zoltán alpolgármestert a
problémákkal, melyekre az alpolgármester levélben fordult a NIF felé. Időközben a levél
okafogyottá vált. A kisívű jobbrafordulást is érintették a 21-esről, amit egyedül a Váci úton
nem tudtak megoldani, de ezáltal tudják csökkenteni a kis utcák terheltségét. Az emlékműhöz
vezető szerviz utat lemondták, mert okafogyottá vált, az emlékmű melletti kis köz viszont
megszüntetésre kerül. Emellett kiharcolták a buszöblöket az ipari parknál, plusz két szintbeli
átjárót, a Béke úti és a szentkúti elágazónál T kereszteződés fog megvalósulni, a Jászai úti
aluljáró akadálymentes lesz. Kéri a lakosság türelmét a beruházás idején.
Király Attila köszönetét fejezi ki, hogy az általa jelzett kóbor kutya ügyben sikerült gyorsan
intézkedni. Ez ügyben végleges megoldást sürget. A Kúria út végén vannak elhanyagolt
parlagfüves területek, ez ügyben kér intézkedést.
Sulyok Tibor jelzi, hogy a Dózsa telep nagy részén már 3. napja nincs közvilágítás.
Intézkedést kér.
Gagyi Róbert jelzi, hogy a Bányász úti fekvőrendőr le van pusztulva, vagy fel kellene szedni,
vagy felújítani, mert a gépkocsiknál problémát okoz.
Letovai Zoltán alpolgármester utal az interpellációknál a fakitermeléssel kapcsolatban
elhangzott azon kifejezésére, hogy „észbe kaptunk”, ezt helyesbítené úgy, hogy meglátták a
lehetőséget és kihasználták, a többinél nem volt lehetőségük ilyen formában a város javára a
fát kitermelni.
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Czikora Györgyné örül, hogy lépések kezdődtek a kóbor kutyák számának csökkentésére.
Viszont nagyobb problémát lát abban, ahogy a gazdás kutyák jólöltözött gazdái állnak a város
köztisztaságához.
Jelzi, hogy a város negyede háborodott fel azon, hogy három különböző szervezettől voltak a
hivatalban és senki nem fogadta őket. A koszorúzáson kívül más nem érdekelte a
városvezetést a bányásznappal kapcsolatban. Bár azt is hallotta, hogy ez nem egészen így
történt. Kéri, hogy fordítsanak nagyobb gondot a bányászokról való megfelelő
megemlékezésre.
Dr. Lengyel Tamás jegyző megjegyzi, hogy a hivatalnál lecsapódó problémák 80%-át az
emberek okozzák önmaguknak és egymásnak.
Nagy-Majdon József polgármester a bányásznappal kapcsolatban elmondja, hogy sokáig a
városnap a szüreti ünnepséggel együtt került megrendezésre, tavaly került vissza a
bányásznap mellé. Nehéz úgy leülni a tárgyalóasztalhoz úgy, hogy a másik tárgyaló fél nincs
jelen. Idén senki nem kereste meg őket a bányásznappal kapcsolatban előzetesen.
Hangsúlyozza, hogy szívügyük a bányász hagyományok megőrzése. Nincs megegyezés az
egyes helyi bányász szakszervezetek, szervezetek között, ez okoz félreértést. Szeretné, ha
minél nagyobb létszámban vennének részt, ezért örült annak, hogy idén összekapcsolódott a
Megyei Polgárőr Nappal.
Czikora Györgyné hangsúlyozza, hogy ő azt a tájékoztatást kapta, hogy a bányász
szervezetek képviselőivel nem ült le senki városvezetés részéről. Akkor ez nem igaz. Viszont
a meghívóról hiányolja, hogy azon a Bányásznap nem került feltüntetésre.
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy a következő időszakban meg fogja keresni a
Kisterenyei Sportegyesület vezetését és tájékoztatást fog kérni a TAO pályázat állásáról, ha ez
nem történik meg, akkor feljelentést fog tenni ismeretlen tettes ellen csalás miatt, hiszen a
testület 2 millió forintot megszavazott önerőként a pályázathoz, bár az eddig nem került
átadásra.
Átszervezésre került a helyi újság és televízió. A Concrete Media megbízási szerződéssel látja
el a feladatát ez év végéig, a Diginél fogható a televízió, a UPC-nél még nincs megállapodás.
Az újság átnevezésre került, abban sokkal több lesz a közérdekű információ. Várják a
lakossági javaslatokat is.
Szeptember közepén lesz a SZEVIÉP tartozás ügyében a bírósági tárgyalás a 124 milliós
követelésről és annak kamatairól. A követelés eladásra került egy magánembernek vagy
ügyvédi irodának. Az ügy fejleményeiről a következő ülésen fog tájékoztatást adni.
A TS Gasztroval felmondták a szerződést, most a felmondási időszak van. Kéri, hogy ha
bármilyen kellemetlenséget, problémát tapasztalnak a szolgáltatással kapcsolatban, akkor azt
jelezzék felé.
További hozzászólás hiányában a testület ülését 13 óra 06 perckor bezárja.

k.m.f.
Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző
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