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Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 29-én
megtartott üléséről.
Jelen vannak: 11 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
RNÖ elnök
Meghívottak, érdeklődők
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 11 fő jelen van, Gembiczki
Ferenc képviselő távolmaradását előzetesen jelezte, a Képviselő-testület határozatképes, az
ülést 10 óra 02 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
előterjesztést napirendre venni
 9. napirendi pontként az egyes bátonyterenyei területek kiemelt fejlesztési területekké
nyilvánításáról szóló előterjesztést,
 ennek következtében az Egyebek napirendi pont számozása 10-re módosul.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 11 igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadta:
1. Javaslat a Bátonyterenye Város Önkormányzata által kiírt „Közétkeztetési feladatok
ellátása Bátonyterenyén” elnevezésű versenyeztetési eljárás eredményének
megállapításáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
2. Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző
3. Javaslat a Városi Önkormányzat folyószámlahitel 2018. évi felvételére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
4. Javaslat a Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének
jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző
5. Javaslat az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezéséről, valamint az
azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
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6. Javaslat az egyes hatósági ügyek intézéséhez, illetve az egyes eljárási
cselekményekhez kapcsolódó elektronikus ügyintézés szabályairól szóló
21/2005.(X.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző
7. Tájékoztató a Bátonyterenyei Értéktár Bizottság munkájáról
Előterjesztő: Letovai Zoltán alpolgármester, a Bizottság elnöke
8. Javaslat a Nógrád Megyei Váci Mihály Gimnázium vezetésére beérkezett pályázat
véleményezésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
9. Előterjesztés az egyes bátonyterenyei területek kiemelt fejlesztési területekké
nyilvánításáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
10. Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL KIÍRT
„KÖZÉTKEZTETÉSI
FELADATOK
ELLÁTÁSA
BÁTONYTERENYÉN”
ELNEVEZÉSŰ
VERSENYEZTETÉSI
ELJÁRÁS
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

EREDMÉNYÉNEK

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Molnár Ferenc a
Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Várszegi István hozzáteszi, hogy örültek annak, hogy a szolgáltatást egy helyi vállalkozó
fogja biztosítani és személyes véleménye, hogy nem nagyon fog sírni a TS Gastro után.
Czikora Györgyné a nyertes vállalkozót korrekt, tisztességes, a várost segítő, civil
szervezetekre odafigyelő embernek tartja, örül a döntésnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
117/2017.(XI.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye
Város Önkormányzata által kiírt „Közétkeztetés feladatok ellátása Bátonyterenyén”
elnevezésű versenyeztetési eljárás eredményének megállapítására vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
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1) A Képviselő-testület a „Közétkeztetési feladatok ellátása Bátonyterenyén”elnevezésű
versenyeztetési eljárásra beérkezett pályázatok közül a Morka és Ron Kft. (3070
Bátonyterenye, Jószerencsét út 26.) pályázatát érvényesnek nyilvánítja.
2) A Képviselő-testület a
- Families Szolgáltató Bt. (3100 Salgótarján, Zrínyi út 1. Sz),
- Bohács Miklós és Társa Kft. (3145 Mátraterenye, Kossuth út 196.)
pályázatát érvénytelennek nyilvánítja.
3.) A Képviselő-testület a versenyeztetési eljárást eredményesnek minősíti, és annak
nyerteséül a Morka és Ron Kft. (3070 Bátonyterenye, Jószerencsét út 26.) hirdeti ki
bruttó 105.195.580 Ft összegű ajánlati ár figyelembe vételével.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közétkeztetés
feladatellátására vonatkozó szerződést a Morka és Ron Kft-vel megkösse.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve szerződéskötésre: 2017.december 31.
Nagy-Majdon József polgármester

2. JAVASLAT A 2018. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ
Nagy-Majdon József polgármester köszönti Győriné Új Mária belső ellenőrt, aki részt vesz a
napirendi pont tárgyalásán.
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
118/2017.(XI.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési tervet a
melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, a jegyzőt, hogy az ellenőrzések
végrehajtását a módszertani útmutatókban, jogszabályokban, illetve a Belső Ellenőrzési
Kézikönyvben foglaltak betartásával biztosítsa.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző
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3. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL 2018. ÉVI
FELVÉTELÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot fogadta el:
119/2017.(XI.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi
Önkormányzat folyószámlahitel 2018. évi felvételéről szóló javaslatot és az alábbi határozatot
hozta:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a likviditás és az önkormányzat kifizetései pénzügyi
fedezetének biztosítása érdekében az OTP Bank NyRt-től 70.000.000 Ft összegű naptári éven
belüli folyószámlahitel 2018. évi újbóli felvételéhez az alábbi feltételek mellett:
- folyószámlahitel célja:
a 2018. évre tervezett feladatok végrehajtásához
átmeneti,
külső
forrás
biztosítása,
az
önkormányzati likviditás folyamatos fenntartása
- folyószámlahitel keret:
70.000.000 Ft, azaz hetvenmillió forint
- éves kamat mértéke:
változó 3 havi BUBOR + 2,5 %,
- kezelési díj:
változó évi 0,50 %
- rendelkezésre tartási jutalék:
változó évi 1,00 %
- hiteldíj fizetés:
negyedévente, illetve szerződés megszűnésekor
- futamidő:
2018. január 2-től – 2018. december 31-ig
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 kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, továbbá a hitel és a
hitelhez kapcsolódó járulékok az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe történő
betervezésére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a városgazdálkodási osztályvezetőt,
hogy az OTP Bank Nyrt. felé a hitelkérelmet benyújtsa, a szükséges nyilatkozatokat és a
folyószámla-hitelszerződést aláírja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
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4. JAVASLAT
A
BÁTONYTERENYEI
POLGÁRMESTERI
KÖZTISZTVISELŐI ETIKAI KÓDEXÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ

HIVATAL

Várszegi István megjegyzi, hogy a dolgozók 90%-a ezen kódex nélkül is jó színvonalon
végzi a munkáját. Kéri, hogy a Kormány az etikai kódex és az elvárások mellett rendezze a
köztisztviselők bérét is.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
120/2017.(XI.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének jóváhagyásáról szóló javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexét az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: 2017. december 1.
Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző

AZ
EGYES
ANYAKÖNYVI
ÉS
CSALÁDI
ESEMÉNYEK
ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL, VALAMINT AZ AZOKÉRT
FIZETENDŐ DÍJAK
MÉRTÉKÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

5. JAVASLAT

Gagyi Róbert az Ügyrendi Bizottság tagja és Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a rendelet-tervezetben
foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Várszegi István hozzáteszi, hogy a házasságkötő terem egyre nagyobb arányban kerül ilyen
eseményekre igénybe vételre, ennek rendezését szolgálja az új rendelet megalkotása. Kéri,
hogy a döntésről a lakosságot is tájékoztassák.
Dr. Lengyel Tamás jegyző hozzáteszi, hogy az anyakönyvvezetők jelezték, hogy
megnövekedett az igény a névadók tartására, ezt rendezték a mostani rendeletalkotással.
Czikora Györgyné a hivatalon belüli anyakönyvi események díját elfogadhatónak tartja,
viszont, ha valaki extrém dolgokat, külső helyszíneket kér, akkor annak fizesse meg az árát.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
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Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2017.(XI.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő
díjak mértékéről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

6. JAVASLAT AZ EGYES HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉHEZ, ILLETVE AZ EGYES
ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 21/2005.(X.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ

Gagyi Róbert az Ügyrendi Bizottság tagja jelzi, hogy a bizottság a javaslatot megtárgyalta és
a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2017.(XI.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az egyes hatósági ügyek intézéséhez, illetve az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó
elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 21/2005.(X.28.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

7. TÁJÉKOZTATÓ A BÁTONYTERENYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: LETOVAI ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER, A BIZOTTSÁG ELNÖKE
Letovai Zoltán alpolgármester elmondja, hogy rendszerezésre került, hogy a Bátonyterenyei
Értéktárba mi került be. Ez a közeljövőben felkerül a városi honlapra is és kéri a lakosságot,
hogy a már ott szereplő értékek mellett értékesnek vélt dolgokat jelezzék a Bizottság felé.
Ehhez nyomtatványt is mellékelnek. A közeljövőben el fog készülni minden egyes érték
képes leírása, amit szeretnének kötetbe rendezni.
Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a
javaslatot megtárgyalta a tájékoztatóban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Várszegi István az üléstermet elhagyta, a testület létszáma 10 fő.
Cseresznyés István megjegyzi, hogy a Bizottság az előterjesztésben szereplőnél egy évvel
korábban, 2015-ben alakult meg.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
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121/2017.(XI.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Értéktár Bizottság munkájáról szóló tájékoztatót és az abban foglaltakat tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

8. JAVASLAT A NÓGRÁD MEGYEI VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM VEZETÉSÉRE
BEÉRKEZETT PÁLYÁZAT VÉLEMÉNYEZÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Csank István Csaba pályázót, aki részt vesz a
napirendi pont tárgyalásán.
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy Csank Csaba már többször bizonyította
intézményvezetői rátermettségét. Bízik abban, hogy tevékenysége felemelkedést hoz a Váci
Mihály Gimnázium életében. Jelenleg 90 gyerek tanul az intézményben, félő, hogy elsikkad a
gimnáziumi oktatás Bátonyterenyén. Támogatja a pályázatot.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
122/2017.(XI.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei
Váci Mihály Gimnázium vezetésére beérkezett pályázat véleményezéséről szóló előterjesztést,
és a mellékletben megfogalmazott véleményt jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Képviselő-testület által alkotott
vélemény aláírására és továbbítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Várszegi István az ülésterembe visszatért, a testület létszáma 11 fő.
Csank István Csaba bízik abban, hogy a nevelőtestületi értekezlet, az alkalmazotti közösség
és egyéb érintett szervezetek döntése is támogató eredményt hoz. Ebben az esetben azon lesz,
hogy egy jó, tehetséggondozó iskolát építsen fel az önkormányzattal és a fenntartóval
együttműködve. Megköszöni a testület támogatását.
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9. ELŐTERJESZTÉS AZ EGYES BÁTONYTERENYEI TERÜLETEK KIEMELT
FEJLESZTÉSI TERÜLETEKKÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a
javaslatot megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
123/2017.(XI.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a város közeljövőben
történő fejlesztéseinek megvalósításához szükséges területrészek kiemelt fejlesztési területté
nyilvánításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület támogatja a területek fejlesztése érdekében Bátonyterenye Város
Településszerkezeti Tervének, Helyi építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
módosítását az alábbiak szerint:
 Zagyva-völgyi kerékpárút kiépítéséhez az érintett területrészen (északon
Bátonyterenye Ipari Park, délen Mátraverebély közigazgatási határa között) a
fejlesztési terület kiszabályozása;
 Bátonyterenye központi ipari terület infrastrukturális fejlesztéséhez
kapcsolódóan a terület megközelítését, feltárását biztosító út kiszabályozása;
 Az 1772 hrsz lakóterület gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) területté
való átminősítése vonatkozásában, az 1. térképmelléklet alapján.
2. A Képviselő-testület a fejlesztéssel érintett területeket kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az 1. pontban foglaltak
érdekében Bátonyterenye Város Településszerkezeti Tervének, Helyi építési
Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításával kapcsolatban eljárjon.
Határidő: azonnal és folyamatosan
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

10. EGYEBEK
Várszegi István kéri, hogy a tél beálltával ellenőriztessék a közvilágítást, mert vannak olyan
helyek, ahol a csere ellenére nincs világítás. Már a jegyző felé is jelezte, hogy a kisterenyei
lakók komfortérzetét biztosítani kell, mert a sártenger miatt gyalogosan szinte lehetetlen
eljutni a Madách útról a LIDL felé, főleg az időseknek. A Kodály út felé lehetne kerülni, csak
az nagyobb táv és az utca végén a LIDL felé nincs közvilágítás. Kéri, hogy takarítsák a
mellékutakat is. A buszmegálló felett nincs tető. Ki fogja az építkezés járulékos helyreállítási
költségeit (felvert járda, meggyengült árokburkolat) fizetni az útépítés befejeztével? A Flóra
szobornál, a CBA-nál szinte mocsár van, ami nehezíti a gyalogosközlekedést. Kéri, hogy
ezekre keressenek megoldást, mert egyre nagyobb az ott élők körében az elkeseredés.
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Nagy-Majdon József polgármester az emberek türelmét kéri. A kivitelező azon van, hogy a
lakott részen a lehető leggyorsabban fejezzék be a munkát. Szombaton, sőt néha még
vasárnap is dolgoznak, akár jócskán a határidő előtt is befejezhetik a munkálatokat. Bízik
abban, hogy az enyhe csapadékos ősz után keményebb tél jön, ami valamit segíteni fog.
Igyekeznek a felmerülő problémákat megoldani, néhány napja voltak bejáráson Király Attila
és Molnár Ferenc képviselőkkel, de minden felmerülő problémára nem fognak tudni
megoldást találni. Az út elkészültét követően fel fogják mérni a sérüléseket, rongálódásokat
(kátyú, út, árok, zöldterület), de várják a lakosság és a képviselők ezzel kapcsolatos jelzéseit
is, az a helyreállítási keretből lesz rendezve. A buszmegállót viszont soron kívül rendezni kell.
Molnár Ferenc jelzi, hogy Lengyenden nincs közvilágítás, ezt mielőbb meg kell oldani,
hiszen ott 7 család él. Akár felesleges lámpatestek átszerelésével is megoldható lenne. Fel
fogják mérni, hogy hol kell lámpatesteket pótolni. A téli csúszásmentesítésnél megjegyzi,
hogy tavaly nem volt partner a lakosság, kéri, hogy segítsenek be a járdák, utak takarításában,
a gépkocsikat elvinni annak érdekében, hogy a havat el tudják rendesen takarítani.
Megdöbbent azon, hogy az emberek mennyire nem tudják használni a szelektív gyűjtőket és
az azok melletti területeket. Kéri, hogy jelezzék, hogy ki hordja illegális helyekre a szemetet,
amit azután a közmunkásoknak kell eltakarítani, holott nem ez a feladatuk. Az
alpolgármestertől kér tájékoztatást arról, hogy a varjúfészkek eltakarítása belefér-e még ebbe
az évbe, mert ebben az időszakban a varjak nincsenek a városban, most lenne rá mód.
Segítséget kér a már korábban is jelzett 5 falusi utca gázvezeték kiépítésének elindításához.
Akár az aláírásgyűjtést is megkezdi.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a gézvezeték kiépítése nem lesz
egyszerű folyamat. Elveti a szemétgyűjtők bekamerázására érkezett javaslatot, azoknak nem
ez a feladatuk, rendeltetésük. Kéri a lakosság figyelmét is, hogy kiderítsék, kik rakják le ilyen
módon a szemetüket. Sokszor nem a kukába rakják a szemetet, hanem mellé. A közmunkások
is jogosan panaszkodnak, hogy felfordul a gyomruk egy-egy ilyen hely takarításakor. Ez oda
vezet, hogy a szelektív gyűjtők megszüntetésre fognak kerülni.
Macska Tamás elmondja, hogy a Rózsavölgyi útról a garázsok felé van egy régi híd, ami
nagyon rossz állapotban van a javítások ellenére is. Sokan használják, kellene valami
végleges megoldás. Az egészségház, a gyógyszertár és az Ady Művelődési Ház környékén
nagyon sokan parkolnak, a csütörtöki piacnapokon különösen, alig lehet elférni. Van-e mód
arra, hogy az utat a szélére szórt zúzott kővel kiszélesítsék a focipályával párhuzamosan.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy sok utca lett szűkebb Bátonyterenyén a
csatornázást követően Foglalkoznak a jelzéssel, de most elsőséget élveznek azok az utcák,
ahol az útperem és a padka közötti magasságkülönbség balesetveszélyes. Ennek a felmérése
most folyik. Prioritást élvez az egyházi iskola környékén a parkolás megoldása, a sártengert
meg kell szüntetni. A város parkolási helyzetét is meg kell oldani, kevés a parkoló jelenleg.
Király Attila megjegyzi, hogy folyik a jövő évi START közmunkaprogram tervezése, ebben
szerepel a híd kijavítása, a piachoz egy zebra építése és parkolóhelyek kialakítása. Örül, hogy
sikerült több kóbor kutyát befogni.
Sulyok Tibor jelzi, hogy a Park út végén és az Aradi úton problémás a közvilágítás, messzi
vannak a lámpák egymástól, sötét van.
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Nagy-Majdon József polgármester türelmet kér, de intézkedni fognak a foghíjas közvilágítás
megszüntetéséről.
Czikora Györgyné nem értesült arról, hogy most kell a képviselőknek leadni a körzetükben
szükségesnek látott munkálatok listáját. Kéri, hogy nézzék át a korábbi években leadott, de
végre nem hajtott, kimaradt feladatok listáját is. Kérdése, hogy ki lehet-e alakítani olyan
tevékenységet, hogy tervezetten lehessen a fák lombját csökkenteni, a régi fákat, sarjakat
kivágni ütemezetten. Jelenleg ez ad-hoc módon működik a Bányavárosban. A Liget út 10 és a
Kossuth út 7 között területen több fa is eltűnt. A hatalmas fák gyökerei gondokat okoznak a
szennyvíz-elvezetésben is, felhullámosítják a járdákat. A Vízmű kocsija benyomja a talajt, a
járdalapot és gödrök keletkeznek.
Nagy-Majdon József polgármester úgy véli, hogy erre nincs jó megoldás, mert van, aki a
fakivágás ellen tiltakozik, van, akinek a lomb nem tetszik. A járdalap helyett tehetnének
macskakövet, azon viszont nem lehet tolni a babakocsit. Véleménye az, hogy jobb, hogy a
Bányaváros és maga az egész város fásítva van. a felmerülő problémákat igyekeznek mindig
kezelni, jobb így, mint ütemezve. A Bányavárosban új csatornarendszer lesz kiépítve a
közeljövőben. Kéri a problémák további jelzését.
Molnár Ferenc kéri Czikora Györgynét, hogy kommunikáljon a tervezésről a fiával, ő benne
van a közmunka vezetőségében. Jelzi, hogy a LIDL parkoló és az uszoda előtt jellemző, hogy
4-5 kamion ott tölti az idejét, az utat összetörték. Korábban kérésként meröült fel, hogy
megoldható lenne-e egy LIDL helyijárat. Beszélt ez ügyben a VOLÁN igazgatójával, aki az
mondta, hogy ki kell építeni egy szintbeli eltérésű buszmegállót, ami után felmérik, hogy
hogyan tudnának oda a buszok bejárni, ami nem egyszerű, terveket kell készíteni. Ezzel a
négysávosítás befejezését mindenképp meg kell várni. A Nagybátonyi Ófalusi
Hagyományőrző Egyesület nevében mindenkit meghív december 17-re egy adventi
rendezvényre a Petőfi Művelődési Házba.
Nagy-Majdon József polgármester azt a megoldást látná jónak, ha ezzel nem az
önkormányzat, hanem a LIDL foglalkozna és a TESCO-hoz hasonló buszjáratokat
üzemeltetne. A LIDL-nek kellene ezt kezdeményezni. Megköszöni a Közművelődési NKft.
munkáját, észrevehetően felpezsdült a város kulturális élete.
Letovai Zoltán alpolgármester a közvilágítással kapcsolatban szintén türelmet kér, hiszen a
21-es út mellett felszabaduló lámpatestek folyamatosan beépítésre kerülnek majd más
helyeken. Kéri, hogy jelezzék a 21-es út mellett észlelt problémákat fényképes
dokumentációval. A kivitelezőnek helyreállítási kötelezettsége van, viszont azt az
önkormányzatnak kell bizonyítani, hogy az a munkálatok során ment tönkre. Sokszor az
emberek olyan rosszul parkolnak, hogy a hókotró nem tud elmenni mellette, vagy betemeti az
autókat, vagy a bejáratokat. Kéri, hogy akinek van udvara, kertje, azok téli időszakban
álljanak be az autókkal és ne az utcán parkoljanak. Sokszor tapasztalható, hogy a már
letakarított útra szórják ki egyesek a ház elől kertekből a havat, vagy beleszórták az árokba,
olvadáskor pedig úszott az egész falu. Mihelyst kapnak kosaras autót, hozzákezdenek a
varjúfészkek leszedéséhez. Ha december 15-ig nem kapnak kosaras autót, akkor át teszik
januárra, mert nem akarnak felfordulást a városban karácsony előtt. Terveik szerint
erőteljesen megnyesik azokat a fákat, melyeken a varjak szeretnek fészkelni, ami az első
években nem biztos, hogy szép látvány lesz. A városnak szüksége van egy tervszerű
zöldterület karbantartásra, illetve a meglévő fák fokozatos cseréjére, a lakosságot is értesíteni
fogják arról, hogy mikor mit terveznek.
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Várszegi István megjegyzi, hogy nagy a lakossági igény arra, hogy értesüljenek arról, hogy
mi zajlik a testületi üléseken. Az idősebbek főleg a városi újságból szereznek információt,
várják az egyes döntések magyarázatait. Az októberi számban egy fél oldal volt a testületi
ülésről és ugyanennyi volt a fánk recept. Az újság elsődleges célja az kell, legyen szerinte,
hogy a testület munkájáról, döntéseiről adjon tájékoztatást, amiről egy oldalt a
magyarázatokkal bőven bele lehetne tenni az újságba.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy igyekeznek minél szélesebb kört
megcélozni az újsággal, minél színesebb tájékoztatást adva. Tájékoztatnak közéletről, sportról
sok képpel, a pártpolitikát igyekeznek visszaszorítani. Cél, hogy mindenki találjon benne
olyat, ami miatt olvassa, legyen az recept, közélet, közérdekű információ, sport. Az újság
szerkesztésébe nem szólnak bele. Dolgoznak azon, hogy a városi tv adását a UPC is
sugározza a Digi mellett, viszont a UPC ahhoz köti a sugárzást, hogy tőle rendeljék meg az
internetet, holott ez szükségtelem, mert van már kiépített kábel. A tv-t igyekeznek fejleszteni,
mind eszközökkel, mind műsorokban. Bár a teljes megyéből hoznak híranyagot, de a hírek
zöme Bátonyterenyéről szól.
Felhívja a képviselők figyelmét a 12.00 órakor kezdődő közmeghallgatáson történő
megjelenés fontosságára.
További hozzászólás hiányában a testület ülését 11 óra 09 perckor bezárja.

k.m.f.
Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző

