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RNÖ elnök
Meghívottak, érdeklődők
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 11 fő jelen van, Macska
Tamás képviselő távolmaradását előzetesen jelezte, a Képviselő-testület határozatképes, az
ülést 14 óra 07 perckor megnyitja.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi
javaslatot tárgyalja meg azzal a módosítással, hogy javasolja az ülés előtt kiosztott alábbi
előterjesztéseket napirendre venni
 9. napirendi pontként a Bátonyterenye Város Településrendezési Eszközeinek
módosításáról szóló előterjesztést,
 10. napirendi pontként a közvilágítási hálózatot érintő beruházás kapcsán
felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról szóló javaslatot,
 11. napirendi pontként a Huai’an (Kínai Népköztársaság) városba utazó városi
delegáció hivatalos külföldi kiküldetésének engedélyezéséről szóló javaslatot.
 Ennek következtében az Egyebek napirendi pont számozása 12-re módosul.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 11 igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadta:
1. Javaslat Bátonyterenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 4.
módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
2. Tájékoztató Bátonyterenye Város Önkormányzatának 2017. I.félévi költségvetésének
teljesítéséről
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
3. Javaslat a 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény II. ütemű benyújtására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
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4. Tájékoztató az önkormányzati közalapítványok 2016. évi működéséről
A. Tájékoztató a Bátonyterenye és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány 2016. évi
működéséről
Előterjesztő: Jászai Nagy István az Alapítvány elnöke
B. Beszámoló a Közoktatásért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Nagyné Kupcsulik Gabriella a kuratórium elnöke
5. Javaslat a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz” való
csatlakozásra
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
6. Javaslat a „Jövőnk van Bátonyterenyén” felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj odaítélésre
Előterjesztő: Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
7. Tájékoztató a Bátonyterenyei Városi Óvoda 2017/18-as nevelési év személyi és tárgyi
feltételeiről
Előterjesztő: Tóthné Kállói Mária óvodavezető
8. Beszámoló a helyi adóztatással kapcsolatos feladatok 2017. I. félévi végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző
9. Előterjesztés Bátonyterenye Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
10. Javaslat a közvilágítási hálózatot érintő beruházás kapcsán felhalmozási célú
pénzeszköz átadásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
11. Javaslat a Huai’an (Kínai Népköztársaság) városba utazó városi delegáció hivatalos
külföldi kiküldetésének engedélyezéséről
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
12. Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 4. MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

1. JAVASLAT

2017.

ÉVI

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 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kivételével a rendelet-tervezetben foglaltak
elfogadását javasolják a testületnek. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem támogatta az
előterjesztésben foglaltakat.
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen és 3 tartózkodás szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2017.(IX.28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2. TÁJÉKOZTATÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017.
I.FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Molnár Ferenc
Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem támogatta az előterjesztésben foglaltakat,
Humánszolgáltatási Bizottság a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja
testületnek.

a
A
a
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Várszegi István felhívja a figyelmet egy hibára az előterjesztésben. A felújítási kiadásoknál
az szerepel, hogy Bolyoki út 10 millió 829 ezer 669 forint. Korábbi testületi ülésen arról volt
szó, hogy a 21-es út bővítése után az út felújításra kerül, a Bolyoki út helyett az Orgona út
kerül felújításra költségvetési forrásból.
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy az Orgona út felújítása el is készült a
Viessmann születésnapjára. A Bolyoki út részét tették át az Orgona útra, az ipari parki
bekötőút került belőle javításra, illetve a Köztársaság út. A 21-es kivitelezője vállalta, hogy a
meddőhányó behordása után a Bolyoki utat rendbe fogják tenni. A projektpénzzel elszámoltak
a Belügyminisztérium irányába.
Várszegi István aggályosnak tartja a hátralékok alakulását, konkrétan a helyi iparűzési adó és
a gépjárműadó alakulását, de bizottsági ülésen megnyugtató válaszokat kapott ezzel
kapcsolatban. Szintén aggályos, hogy a városban több egyéni vállalkozás szűnik meg, mint
amennyi keletkezik.
Nagy-Majdon József polgármester örül annak, hogy a város adóerő képessége tisztul, hiszen
volt pár cég, amely tevékenységet nem végzett, csak itt volt bejegyezve támogatások miatt.
Az állami finanszírozás is adóerő-képességhez van rendelve. A vállalkozásokat viszont
serkenteni kell, ezért adták be az inkubátorház pályázatot. Sok olyan cég van, amely
Bátonyterenyén végzi a tevékenységét, de Budapestre van bejegyezve. Látszik, hogy a
vállalkozásokhoz a NAV is támogatóbban áll hozzá, de még mindig divatos az a szemlélet,
hogy ahol több vállalkozás van bejegyezve, ott kevesebb az ellenőrzés. Nógrád megye kicsi,
viszonylag magasabb az ellenőrzések száma.
Kovács Krisztián hozzáteszi, hogy a féléves tájékoztató halmozott adatokat tartalmaz, a
szeptember 15-ig befizetésre kerülő összeg félévkor hátralékként van kimutatva, így pontos
következtetésre nem alkalmas. Az év végi zárásösszesítő alkalmas ténylegesen arra, hogy a
hátralékok növekedését, csökkenését elemezzék.
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Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy történtek befizetések szeptember 15-ig
is, illetve egyes cégek könnyítéseket is kérnek a befizetésekhez. Ugyanakkor vannak
túlfizetések is, melyet a cégek visszaigényelnek. A 2018-as évben várnak egy jelentősebb
összegű iparűzési adót a 21-es út négysávosítása következtében.
Várszegi István kérdése, hogy a kisterenyei OTP épületével van-e már konkrét terv, illetve
hogyan működik a tésztaüzem.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a tésztagyár megfelelően üzemel, amit a
mostani ellenőrzés is alátámasztott. A probléma vele, hogy nincs piac. Az OTP-vel
kapcsolatosan annyit mond, hogy jelen pillanatban még áll, de nemsokára kész lesz.
Elsősorban pénzre van szükség hozzá, amit pályázati forrásból szeretnének biztosítani (Zöld
terület I. ütem), melyhez szükséges egy közbeszerzés, amiben majd a testület fog dönteni. Ez
a közbeszerzés még nem is került kiírásra, populista szándékot sejt a kérdés mögött.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen és 3 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
101/2017.(IX.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő–testülete megtárgyalta Bátonyterenye Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót és azt
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy – Majdon József polgármester

3. JAVASLAT A 2017. ÉVI RENDKÍVÜLI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI IGÉNY
II. ÜTEMŰ BENYÚJTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
102/2017.(IX.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi rendkívüli
önkormányzati támogatási igény benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot
hozta:
1.

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzat
működőképessége megőrzése érdekében - a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. év XC. törvény 3. melléklet III.1. pontja szerinti előirányzatból
támogatási igényt nyújt be.
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2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási igény soron
kívüli benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

4. TÁJÉKOZTATÓ

AZ

ÖNKORMÁNYZATI

KÖZALAPÍTVÁNYOK

2016.

ÉVI

MŰKÖDÉSÉRŐL

A. TÁJÉKOZTATÓ A BÁTONYTERENYE ÉS KÖRNYÉKE KÖZBIZTONSÁGÁÉRT
ALAPÍTVÁNY 2016. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: JÁSZAI NAGY ISTVÁN AZ ALAPÍTVÁNY ELNÖKE
Nagy-Majdon József polgármester köszönti Jászai Nagy Istvánt, az Alapítvány elnökét, aki
előterjesztőként részt vesz a napirendi pont tárgyalásán.
Jászai Nagy István kiegészítésében kiemeli, hogy az Alapítvány számára érkező SZJA 1%
összege évről évre növekszik, ez évre már 300 ezer forint felett van. megköszöni az eddigi
támogatásokat és kéri, hogy a továbbiakban is támogassák az Alapítványt.
A jegyző felé már jelezte, hogy az Alapítvány kuratóriumában változás fog történni, mivel
Jakab Katalin távozik a rendőrségtől és helyére új tagot kell választani.
Nagy-Majdon József polgármester megköszöni az elnök és az Alapítvány magas szintű
tevékenységét a közbiztonság érdekében. Kéri, hogy az Alapítvány segítse a következő
időszakban drog prevenciós kérdéseket érintő fórumok megszervezését a városban részben
szülőknek, pedagógusoknak, részben pedig a fiataloknak, hiszen a térség jelentősen fertőzött
ebből a szempontból. Akár szórólapokat, újságcikkeket, ingyenes segélyvonalat is el tud
képzelni az ügy érdekében. Intenzívebben kell foglalkozni a kérdéssel.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
103/2017.(IX.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő–testülete megtárgyalta a Bátonyterenye és
Környéke Közbiztonságáért Alapítvány 2016. évi működéséről szóló tájékoztatót és azt
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy-Majdon József polgármester
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B. BESZÁMOLÓ

A
KÖZOKTATÁSÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY
2016.
ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: NAGYNÉ KUPCSULIK GABRIELLA A KURATÓRIUM ELNÖKE

Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy a Kuratórium elnöke az ülés előtt jelezte, hogy
az ülésen nem tud részt venni.
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a beszámolót
megtárgyalta és az abban foglaltak tudomásul vételét javasolja a testületnek. Szerettek volna
kérdéseket feltenni az elnök asszony felé, hiszen a végzett tevékenységtől több kellene a
bizottság szerint. Valószínűsíti, hogy a következő bizottsági ülésre meg fogják hívni az elnök
asszonyt, ahol megvitatnák, hogy hogy lehetne segíteni, bővíteni a tevékenységüket.
Várszegi István egyetért a Humánszolgáltatási Bizottság elnökével, hiszen korábban is volt
ilyen kezdeményezés. Komolyabb szerepet kell szánni az Alapítványnak.
Letovai Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az új kuratórium felállásakor tisztázták az
önkormányzat elvárásait az Alapítvánnyal szemben. Az elmúlt év viszont arról szólt, hogy a
változásokat a bíróság bejegyezze és normális jogi formában tudjon működni a
Közalapítvány. Minél többet várnak el az Alapítványtól annál mélyebben kell az
önkormányzatnak a zsebébe nyúlnia és annál több lehetőséget kell adni nekik. Biztos benne,
hogy ezután jól fogják végezni a rájuk bízott munkát. Javasolja az elnök személyes
meghallgatását.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy az előző vezetés idején komoly működési
zavarok voltak az Alapítványnál, hiszen beszámoló hiányában a NAV visszavonta az 1%-os
kampányt. Bízik benne, hogy ezt követően rendeződik a működés, feladattal tudnák
megtölteni, a pedagógusok magukénak éreznék az Alapítványt. Egyben eszköz is lehetne az
Önkormányzat számára az oktatás irányába. Nem ért egyet azzal, hogy a közoktatást állami
kézbe vonták. Hiányolja a testneveléstanárok szerepvállalását a város sport életében. Szeretné,
ha a civil szervezetek megerősödnének a városban és ne mindent az önkormányzattól
várjanak el.
Várszegi István alapjaiban egyetért az elmondottakkal. A testnevelés tanárok kiveszik a
részüket a délutáni sportfoglalkozásokból tapasztalata szerint.
Nagy-Majdon József polgármester utal a régi idők atlétikájára, kézilabdájára, amit
pedagógusok vittek akkor a vállukon. Sok a más településről bejáró pedagógus, kik nem a
városban élnek.
Molnár Ferenc javasolja, hogy a következő testületi ülésre hívják meg az Alapítvány
elnökét, hogy az Egyebek napirendi pontban szó eshessen a további elképzelésekről.
Nagy-Majdon József polgármester inkább a bizottsági ülésre javasolja a meghívást.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
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104/2017.(IX.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő–testülete megtárgyalta a Bátonyterenye
Közoktatásáért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt tudomásul
vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy–Majdon József polgármester

5. JAVASLAT A „BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ” VALÓ CSATLAKOZÁSRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
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:
105/2017.(IX.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló előterjesztést, és
az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat csatlakozzon a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához, a
jelen határozat 1. melléklete szerinti Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett
pályázatokat
és
a
pályázatokról
hozott
döntését
a
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPERBursa rendszerben rögzíti.
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás
feltételeivel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat
aláírására.
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Határidő: 2017. október 2.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
2. A Bursa Hungarica ösztöndíj megítéléséről, mértékéről, felülvizsgálatáról és
megvonásáról
Bátonyterenye
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága dönt.
Határidő: 2017. december 8.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
3. A Képviselő-testület a jelen határozat 2. és 3. számú melléklete szerinti pályázatot írja
ki.
Határidő: 2017. október 10.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
4. A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat elbírálására a jelen határozat 4. számú melléklete szerinti
szabályzatot fogadja el.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
5. A Képviselő-testület az „A” típusú pályázatra 2.000.000 Ft-ot, a „B” típusú
pályázatra 500.000 Ft-ot különít el a 2018. évi költségvetésben.
Határidő: 2018. évi költségvetés tervezése
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

A „JÖVŐNK VAN BÁTONYTERENYÉN” FELSŐOKTATÁSI
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSRE
ELŐTERJESZTŐ: MOLNÁR FERENC A HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG
ELNÖKE

6. JAVASLAT

Molnár Ferenc elmondja, hogy a bizottság örömmel vette volna, ha nagyobb az érdeklődés
ezen nagyon jó kezdeményezés iránt. Felmerült, hogy Bátonyterenye térségére is
kiterjeszthető legyen a pályázat.
Kiss László aljegyző megjegyzi, hogy csak az általános és fogorvosi szakmákban ad
lehetőséget a rendelet arra, hogy ne csak Bátonyterenyén élő adhasson be pályázatot.
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Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. Utal
arra, hogy vita kerekedett azon javaslatán, hogy a szerződésbe kerüljön bele az, hogy az
ösztöndíjasok később Bátonyterenyén helyezkedjenek el, dolgozzák le helyben amennyit a
város rájuk fordított, vagy fizessék vissza az összeget.
Nagy-Majdon József polgármester egyetért a Várszegi István által elmondottakkal. Ha a
megyére kiterjesztve szeretnének ilyen ösztöndíjat, akkor azt a megyei képviselők felé kell
javasolni. Látják, hogy milyen szakmákban lesznek problémák (jogász, orvos), így ha
kiemelkedő ösztöndíjat adnak, akkor lehetnek annyira önzőek, hogy 5-6 év múlva
számolhassanak azzal a szakemberrel, aki az ösztöndíjat megkapja. Más ösztöndíjaknál is így
van.
Bognár Ferenc azt vetette fel a bizottsági ülésen, hogy mi van azzal az orvossal, aki csak
Salgótarjánban tudja ellátni a feladatát, hiszen Bátonyterenyén nincs kórház, de a kórházi
ellátást a bátonyterenyeiek is ott veszik igénybe. Ezért javasolta Bátonyterenye és környékére
kiterjeszteni a pályázatot.
Nagy-Majdon József polgármester erre az esetre az egészségházi szakellátásban látja a
megoldást.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
106/2017.(IX.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Humánszolgáltatási Bizottság
előterjesztésében - megtárgyalta a „Jövőnk van Bátonyterenyén” felsőoktatási tanulmányi
ösztöndíj elbírálásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot fogadta el:
A Képviselő-testület a „B” típusú pályázatra pályázó Haraszti István Anzelm pályázót havi
50.000 Ft ösztöndíjban részesíti és felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázóval az
ösztöndíj-szerződést kösse meg.
Határidő: 2017. október 30.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

7. TÁJÉKOZTATÓ A BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA 2017/18-AS NEVELÉSI
ÉV SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEIRŐL
ELŐTERJESZTŐ: TÓTHNÉ KÁLLÓI MÁRIA ÓVODAVEZETŐ

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Tóthné Kállói Mária óvodavezetőt, aki
előterjesztőként részt vesz a napirendi pont tárgyalásán.
Tóthné Kállói Mária felhívja a lakosok figyelmét, hogy éljenek az előzőekben tárgyalt
pályázati lehetőséggel, mert az óvodapedagógusi szakma is hiányszakma. Jelenleg a Tölgyfa
óvodában hiányzik egy óvodapedagógus, a Csupafül Tagóvodában egy óvodapedagógus a
felmentési idejét tölti. Van olyan dajka, akit beiskoláztak, de többféle megoldáson
gondolkoztak.
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Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a tájékoztatót
megtárgyalta és az abban foglaltak tudomásul vételét javasolja a testületnek. Megjegyzi, hogy
felvetődött, hogy a hamarosan induló óvoda-felújítás mekkora zavart fog okozni a két érintett
óvodában, de tájékoztatást kaptak arról, hogy erre is fel vannak készülve. Megköszöni, hogy
az óvodavezető részt vett a bizottság ülésén is.
Tóthné Kállói Mária kérdésre tájékoztat arról, hogy a csőtörés után állapot helyre lett állítva
az Őzike Óvodában, viszont problémát okoz a sarkon lévő balesetveszélyes járda, ez sürgős
javítást igényel. A gyerekek használhatják az udvart, de probléma, hogy a játék alá homok lett
téve, amit a szél a gyerekek szemébe fúj, gumitégla jobb lett volna.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy három óvoda lesz felújítva a
közeljövőben. Emellett felújítják a bátonyi bölcsődét is.
Várszegi István tapasztalata szerint egyre több a vizsgálatra szoruló, problémás gyerek, aki
pszichológusi, logopédusi kezelést igényel. Van-e lehetőség ilyen szakemberek
igénybevételére az óvodákban?
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a Pedagógiai Szakszolgálattal kötöttek
szerződés ezen szakemberek biztosítására.
Tóthné Kállói Mária hozzáteszi, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekekkel történő
foglalkozásokat szakértői vélemény alapján megbízási díj ellenében, ami a költségvetésbe
betervezett gyógypedagógiai végzettségű szakemberekkel biztosítják. A Szakszolgálat
szakemberei heti rendszerességgel biztosítják a szükséges foglalkozásokat az intézményben.
A pásztói nevelési tanácsadó is közreműködik tanácsokkal, információkkal a gyerekek
fejlesztésében, velük nem szükséges megbízási szerződést kötni.
Nagy-Majdon József polgármester tájékoztat arról, hogy a gyerekesély 2.0 program jelenleg
szerződéskötés fázisában van, nemsokára indulni fog ebben benne van az iskolai, óvodai
pszichológusok, plusz foglalkozásokat biztosító fejlesztő pedagógusok finanszírozása is.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
107/2017.(IX.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Városi Óvoda 2017/18-as nevelési év személyi és tárgyi feltételeiről szóló tájékoztatóját és az
abban foglaltakat tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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8. BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓZTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 2017. I.
FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a beszámolót
megtárgyalta és az abban foglaltak tudomásul vételét javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
108/2017.(IX.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi adóztatással
kapcsolatos feladatok 2017. I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót és az abban
foglaltakat tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

9. ELŐTERJESZTÉS
BÁTONYTERENYE
VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2017.(IX.28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló
16/2004.(VI.25) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
109/2017.(IX.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bátonyterenye Város
Településszerkezeti Terve jóváhagyásáról szóló 242/2003.(XII.11.) Öh.sz. határozat
módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot fogadta el:
A Településszerkezeti Terv tervlapja az alábbiak szerint módosul:
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terület

023/10
hrsz

TSZT jelenlegi területhasználat
Má

általános mezőgazdasági terület

TSZT tervezett területhasználat
Kkk-me
Különleges beépítésre nem szánt
kutatás-fejlesztés, a megújuló
energiaforrás hasznosításának céljára
szolgáló terület

Fentieknek megfelelően Bátonyterenye Város közigazgatási területére jóváhagyott
Településszerkezeti tervlapon a részterületre vonatkozó módosítás átvezetésre kerül.
Bátonyterenye Város 242/2003.(XII.11.) Öh. számú határozat mellékletét képező TSZT tervlap
023/10hrsz területére, hatályát veszti, és helyébe a jelen határozat 1.sz. mellékletét képező
TSZT/8M jelű Településszerkezeti tervmódosítás c. tervlap lép.
E határozat 2017. október 1.-én lép hatályba.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

10. JAVASLAT A KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZATOT ÉRINTŐ BERUHÁZÁS KAPCSÁN
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
110/2017.(IX.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a közvilágítási
hálózatot érintő beruházás kapcsán felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Bolyoki és Béke út mellett található önkormányzati tulajdonú
bátonyterenyei 3722/3, 3728/18, 3729,/3,4,5, 3728/10, 4010, 4034 és 4036 hrsz-ú
ingatlanokat érintő villamos energia közcélú hálózat átépítésével kapcsolatos beruházással
egyetért és a közvilágítási rendszert érintő fejlesztések elvégzése érdekében a Beruházó
BÁTONY-METALL Ipari és Kereskedelmi Kft. (Cg-j: 12-09-002412, székhely: 3070
Bátonyterenye, Bolyoki út 3. ügyvezető: Pintér Lajos) részére 4.000.000 Ft felhalmozási célú
pénzeszközt biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadására vonatkozó – a
határozat mellékletét képező – megállapodás aláírása.

13

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Városi Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének soron következő módosításába a felhalmozási feladatokra biztosított
előirányzatok átcsoportosításával a 4.000.000 Ft összegű pénzeszköz átadását építse be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

11. JAVASLAT A HUAI’AN (KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG) VÁROSBA UTAZÓ VÁROSI
DELEGÁCIÓ HIVATALOS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Cseresznyés István megjegyzi, hogy ez már a negyedik találkozó lesz. Érdeklődik, hogy az
első háromnak milyen gyakorlati haszna volt.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy Bátonyterenye már a sokadik kínai
delegációt fogadta a városban. Az érkező delegációkkal rendszeresen érkeznek
gazdaságfejlesztéssel foglalkozó személyek is. Testvértelepülési együttműködési szándékkal
Huai’an város delegációja tavalyelőtt érkezett. Az első látogatások protokoll bemutatkozó
látogatások voltak. Akkor a pekingi konzulátust nem tudták felkeresni, de a sanghajit igen.
Látszódik, hogy Magyarország és Kína között egyre erősödik a gazdasági kapcsolat, ezt
szeretnék kihasználni. Bízik abban, hogy a kínai tőke be tud áramolni a városba, de a helyi
cégek is kereshetnek kapcsolatot kínai cégekkel. Potenciális lehetőséget lát az
együttműködésben.
Várszegi István megjegyzi, hogy a kínaiak ok nélkül semmit nem csinálnak, így sokkal
jobban rá kellene gyúrni a városban. Akár nagyobb létszámú delegáció is kimehetne,
lehetőségeket, ajánlatokat is kellene felkínálni a kínaiaknak. Ebben látja a legnagyobb
lehetőséget, csak az a kérdés, hogy meg tudják-e ragadni ezt.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy Becsó Károly személye pont a befektetésösztönzés miatt került kiválasztásra. Felkereste Becsó Zsolt képviselőt is, hogy legyen tagja a
delegációnak, de elfoglaltságai miatt nem tud részt venni. A várost, a fejlesztési lehetőségeket
szeretnék bemutatni mind a pekingi konzulátuson, mind a pekingi magyar kereskedőházban,
sok minden múlik a személyes kapcsolatokon
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
111/2017.(IX.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bátonyterenye Város
Önkormányzata delegációjának Huai’an városba (Kínai Népköztársaság) történő
kiutazásáról szóló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 2017. október 23. és november 1. között
10 napos időtartamra Bátonyterenye város képviseletében hivatalos külföldi kiküldetés
keretében 3 fős delegáció utazzon Kínába, Huai’an városba.
A delegáció vezetője:Nagy-Majdon József polgármester,
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tagjai: Letovai Zoltán Tamás alpolgármester,
Dr. Becsó Károly Csaba a Mátraalja Nkft. ügyvezetője.
2. A delegáció feladatai a hivatalos külföldi kiküldetés során:
 egyeztetések lefolytatása Magyarország Pekingi Nagykövetségén gazdasági és
kulturális együttműködési lehetőségekről,
 testvérvárosi látogatás Huai’anban,
 Bátonyterenye város méltó képviselete Zhou Enlai születésének 120.
évfordulójára rendezendő ünnepségen,
 a két város közötti együttműködési megállapodásban foglalt célok
megvalósítására egyeztetések és tárgyalások lefolytatása a két város között
önkormányzati, gazdasági és ifjúsági, kulturális kapcsolatok elmélyítése
érdekében,
 projekt megállapodások egyeztetése, kidolgozása,
 üzleti partnerek felkutatása, üzleti partnerekkel történő egyeztetés.
3. A hivatalos kiküldetéssel kapcsolatos költségek fedezetét Bátonyterenye Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetésében a Belső identitástudat keret terhére max.
2,9 millió forint összeg erejéig biztosítja, egyben utasítja a polgármestert, hogy a
költségvetés soron következő módosításába építse be.
4. A hivatalos külföldi látogatás tapasztalatairól, eredményeiről a delegációt vezető
polgármester adjon tájékoztatást a Képviselő-testület részére a visszaérkezést követő
soros képviselő-testületi ülésen.
Határidő: azonnal és értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

12. EGYEBEK
Nagy-Majdon József polgármester meghív mindenkit a Szüreti felvonulásra és mulatságra.
Megköszöni a kisterenyeiek hozzáállását a településrészen folyó nagy ívű munkálatok iránt. A
trafóháznál és környékén sikerült feltölteni a területet, sikerült pár illegális szemétlerakót
megszüntetni. Ugyanakkor amennyiben nem tudják a lakók a szelektív gyűjtőket
rendeltetésszerűen használni, akkor azokat fel fogják számolni. Törekszenek a város
köztisztaságának fenntartására, ezért felülvizsgálják a köztisztasági rendeletet is. A
köztisztaságra nem ügyelők viszont büntetést kell, hogy kapjanak. Megjegyzi, hogy a
projektek jelen pillanatban azért állnak, mert a kiviteli tervek még nincsenek teljesen készen.
Az ipari parkról az elvi döntés megszületett, a döntés aláírására várnak. Az október 6-ai és 23ai megemlékezés a Fáy iskolában lesz. A művelődés ház folyamatosan gondoskodik a városi
programok rendezéséről.
Várszegi István kéri, hogy figyeljenek arra, hogy a 21-es út melletti építkezésnél
balesetveszélyt okozhat esős időben a sárfelhordás akár a mellékutcákon is. Ugyanakkor arra
is figyeljenek, hogy a LIDL felé vezető úton a gyalogosok akadálytalanul közlekedhessenek.
Kéri, hogy a kátyúzásokat igazítsák az építkezésekhez.
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Nagy-Majdon József polgármester kéri Molnár Ferenc képviselőt, hogy járjon utána a
VOLÁN-nál, hogy milyen feltételekkel, költségekkel lenne indítható egy LIDL járat
Kisterenyén, mivel ott csak ez az egy bolt van.
Czikora Györgyné jelzi, hogy problémát okoz, hogy az Ózdi út végén a gépkocsik ott
parkolnak, ahol akarnak, sokszor a lakosok is fel vannak háborodva, hogy a burkolatot is
tönkre teszik. A másik probléma, hogy a Bartók Iskola előtt az Iskola úton a járda
egyharmada igen balesetveszélyes állapotban van, babakocsit sem lehet rajta tolni, könnyen el
lehet esni, a havat sem lehet ellapátolni. Kéri, hogy találjanak erre megoldást a rossz idő
beköszönte előtt.
Nagy-Majdon József polgármester kéri, hogy intézkedjenek fémkorlátok kihelyezéséről
azokon a helyeken, ahol gyakori a zöldterületen történő parkolás. Ugyanakkor utána kell
nézni a parkolási lehetőségek bővítésének.
Molnár Ferenc tűrhetetlennek tartja az illegális szemétlerakást a városban, kéri a kamera
kihelyezését az érintett területeken. Támogatja a házak közötti parkolók szabályozását.
Bosszantó, hogy szeles időben a vezetékek összeérése áramkimaradást okoz egyes utcákban
sokszor napokig. Kéri, hogy a Műszaki Osztály levélben keresse meg az ÉMÁSZ-t a
probléma megoldása érdekében. Kérdése, hogy idén fel lehet-e iratkozni szociális tűzifa
igénylésére. Korábban is jelezte, hogy több utcában nincs kiépítve gázvezeték, kéri, hogy a
kérelem elindításában nyújtson segítséget az önkormányzat. Kéri, hogy a varjúhelyzet
megoldásában intézkedjenek.
Király Attila jelzi, hogy a kisterenyei temetőben a világháborús emlékoszlop ideiglenesen
kijavításra került, de szükséges lenne a tetejének lemezelése az állagmegóvás érdekében. A
Vasút úti orvosi rendelő és az Idősek Klubjánál felújításra került a kerítés, de csak az alapig
készült el, jelezték, hogy idegenek is bejárnak az udvarba, így zárhatóvá kellene tenni.
Tarthatatlan Kisterenyén a kóbor kutya helyzet, sok támadást jeleznek. Segítséget kér a
lakóktól is az illegális szemétlerakók felszámolásában. Tájékoztat, hogy a kisterenyei rész
kátyúzása zajlik jelenleg, a bátonyi résszel elkészültek. A kátyúzások után tervezték be a
kövezéseket (Bajcsy út, kisterenyei pakoló a temetőnél, Zagyva út, katolikus iskola előtti
parkoló).
Nagy-Majdon József polgármester kéri a tisztaság biztosítása végett a szelektív
gyűjtőedények, pontok felszámolását, hiszen az itt élők még nem tudják azokat
rendeltetésszerűen használni.
Letovai Zoltán alpolgármester a parkolással kapcsolatban elmondja, hogy az érintett
útszakasz jelentős része ki lett zárva a parkolásból és ez gondot okoz a lakosságnak épp úgy,
mint a boltosoknak. Ez egy igen komplex probléma, így kéri a Műszaki Osztály és a városi
főépítész közreműködését a lehetőségek felkutatásában, a megtervezésben. Az OTP feletti
lakóházak lakóinak parkolása sincs megoldva. Szociális tűzifát igényelni lehet, de döntés arról
még nem született, hogy lesz-e vagy sem. A varjúkérdésnél a lomb lehullására várnak,
tervezik a fák visszavágását, hogy az fészkelésre alkalmatlan legyen. Ez az első időkben nem
lesz szép, de a későbbiekben alakítanak rajta.
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Nagy-Majdon József polgármester a szociális tűzifa kapcsán elmondja, hogy abban
gondolkodnak, hogy névre szóló segély, vagy utalvány formájában biztosítanák a
rászorulóknak és a kiszállítást, vásárlást mindenki magának oldja meg.
A kisterenyei kóbor kutya problémát felé is jelezték.
Cseresznyés István a közterület foglalás miatt kereste a hivatalt, de kampányidőszakok kívüli
aláírásgyűjtésre nem talált megfelelő rendelkezést. Kéri a rendelet felülvizsgálását.
Kiss László aljegyző azt a választ adja, hogy mivel a helyi rendelet ezt a kérdést egzakt
módon nem szabályozza, így általános módon kell eljárni, minden aláírásgyűjtéshez kell
közterület-foglalási engedély és fizetni kell érte, aminek díját egy általános tarifa alapján
állapították meg. A rendelet felülvizsgálata napirenden van.
Nagy-Majdon József polgármester ingyenesen biztosítaná a területet ilyen célra annak
kivételével, ha a terület már más rendezvény céljára fizetés ellenében oda van adva. A
kampány közeledtével javasolja, hogy jelöljenek ki a városban olyan helyeket, ahol lehet
plakátokat kihelyezni, megjelölt darabszámmal, mindenkinek helyet biztosítva és más egyéb
területen pedig erre ne adjanak lehetőséget. Ne csúfítsák el a várost plakátokkal.
Várszegi István csatlakozik az elhangzottakhoz, támogatja a javaslatokat.
Gagyi Róbert ismét a fekvőrendőr problémáját jelzi, aminél nem történt semmi intézkedés.
Nagy-Majdon József polgármester további hozzászólás hiányában a testület ülését 16 óra 29
perckor bezárja.

k.m.f.
Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző
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