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Bátonyterenye Város Önkormányzata 

                  Képviselő-testülete  

 

17/2017.(XI.29.) Önk. sz. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 29-én 

megtartott közmeghallgatásáról. 

 

Jelen vannak:   10 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 10 fő jelen van, Gembiczki 

Ferenc képviselő távolmaradását előzetesen jelezte, Macska Tamás képviselő a 

közmeghallgatás megkezdésekor távozott, a Képviselő-testület határozatképes, a 

közmeghallgatást 12 óra 01 perckor megnyitja. Ismerteti a közmeghallgatás törvényi hátterét 

és lebonyolításának menetét. 

 

Fodor Tibor Bátonyterenye, Csente út 9.: A kisterenyei temető megközelítésével 

kapcsolatban elmondja, hogy az oda vezető út két gépkocsi egyidejű közlekedésére 

alkalmatlan, ha egymással szemben közlekednek. Javasolja, hogy ezt az utat mielőbb ki kell 

szélesíteni. A temető belső útjait, ha már nem tudják a költségek miatt leaszfaltozni, akkor 

kéri, hogy szilárd zúzott kő burkolattal lássák el, mert esős időben nehéz rajta közlekedni. 

Jelzi a 21-es út szélesítésével kapcsolatos problémákat. Kéri, hogy a Váci és a Zrínyi utak 

megközelíthetőségéről gondoskodjanak. Sárban, földkupacokon át kell közlekedni, a LIDL 

megközelítése nehézkes. Kéri az önkormányzatot, hogy ezek orvoslására intézkedjen a 

beruházó felé. Az ABC előtti buszmegálló megközelítését hevenyészett járdalapok 

lerakásával oldotta meg a kivitelező, ami közlekedésre alkalmatlan. Tél van sötét, a járdákat 

rendbe kellene tenni és ki kellene világítani. Csak olyan helyen van sóderezés, ahol a 

kivitelező saját gépkocsijai közlekednek. 

 

Nagy-Majdon József polgármester tájékoztat arról, hogy a temetővel kapcsolatban két 

megoldási javaslat van napirenden. Ő személy szerint lezárná a kisterenyei temetőt annyira 

szűkös. Jelen pillanatban a temető már nem alkalmas közlekedésre. A temetők többségébe 

nem is mehetnek be gépkocsik. A régi kántorlakás helyén épül ki egy parkoló és mellette van 

egy telek, amit valószínűleg meg fognak vásárolni, hogy ott biztosítsák a kijárást lépcsőzés 

nélkül. A másik, hosszabb távú megoldás a kisterenyei temető bővítése. A bővítés szükséges, 

mert a temető megtelt, nem nagyon vannak szabad sírhelyek. Ezáltal a bejárat a kastélykert 

másik oldalán lenne. A temető lezárása a belső utakat feleslegessé tenné, nem tartja jónak, 

hogy temetések idején autókkal zúgnak a temetőben, zavarva a temetést. 

A 21-es út kapcsán mindenkit türelemre int, a problémákat az időjárás okozza. Az eső sok 

munkafolyamatot ellehetetlenít, vagy nehezebbé tesz. Ha valami megrongálódik (járda, út, 

park), akkor a kivitelező cég köteles azt helyreállítani, a belterületi részeket csak helyreállítva 

fogják átvenni a kivitelezőtől. Az elvégzett munka és az idő arányában jól állnak, 

időarányosan több munkát végeztek el, mint tervezték. Kérték tőlük ugyanis azt, hogy a 
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kisterenyei átkelő szakaszt a lehető leggyorsabban fejezzék be, hogy minél kisebb gondot 

okozzon az ott lakóknak. Megvalósul az a kérés is, hogy a József Attila útra be lehessen 

kanyarodni, ahol lehetséges, maradjon meg a kétirányú forgalom a mellékutcákban. A 21-es 

építése kapcsán bármikor várják a lakosság észrevételeit, jelzéseit, igyekeznek intézkedni. 

 

Szabó Ádám Bátonyterenye, Arany J. út 43.: jelzi, hogy a vaddisznó letarolt a kukoricáját, 

kb. 40 ezer forint a kára. Elment Nemtibe a fővadászhoz bejelentette a kárt, lefényképezték 

többször is, de kártérítést még mindig nem kapott kukorica formájában, ahogy ígérték neki. 

Nem is állnak szóba vele azóta. Szeretné, ha kártalanítanák. 

 

Dr. Lengyel Tamás megjegyzi, hogy tudomása szerint az önkormányzatnál nem indult ügy 

ebben az esetben. Megígéri, hogy közreműködnek a károsult és a vadásztársaság közötti 

egyezséges megállapodás teljesítésében.  

 

Letovai Zoltán alpolgármester jelzi, hogy ő az adott terület szakmai irányítója, a feladatokat 

ő adja ki Sándor Norbert számára és ő ellenőrzi azok végrehajtását. Leszögezi, hogy 

belterületi vadárért nem is lenne köteles a vadásztársaság fizetni, de ennek ellenére a 

vadásztársaságuk igyekszik mindenkit kártalanítani, de a károsultnak is kell tenni megelőző 

intézkedéseket, vagyis megfelelő kerítést kell kiépítenie. Figyelembe veszik azt, hogy ha a 

gazda mindent elkövetett annak érdekében, hogy a vadkár ne következzen be, így ha a kerítés 

megrongálja a vad, akkor is fizetnek. Az érintett utcában a kertek a patakpartra néznek, 

nincsenek lekerítve, a vízmű védterületén nem vadászhatnak, így a vaddisznó be fog menni, 

ha nem kerítik le a kerteket. Több helyre kértek vadászati engedélyt, a város sok részén 

csökkent is az okozott vadkár, de mindenhol, minden éjszakán nem tudnak ott lenni. Vagy le 

kell keríteni a kertet, vagy olyan haszonnövényt kell termelni, amit a vad nem bánt. A 

kártalanításként ígért kukoricát a vadásztársaságnak meg kell vásárolnia, miután felmérte, 

hogy mekkora mennyiségre van szükség a beérkezett igények alapján, majd egyszerre 

szállítják ki az összes károsultnak. 

 

Sulyok Lajosné Bátonyterenye, Rimay út: jelzi, hogy egy nyilvános WC nagyon jó lenne a 

Bányavárosban, illetve a piactérnél szükséges lenne egy zebra felfestése a nagy forgalom 

miatt. Az egész Bányaváros tele van kutyaürülékkel, kevesen viszik a kijelölt futtatóba a 

pálya mellé a kutyákat. A Bányavárosban nagyon sok a macska és a kutya is. A kukákba 

zsákszámra viszik a szemetet, ők már bele sem tudják tenni a szemetet. 

 

Nagy-Majdon József polgármester egyetért azzal, hogy mindkét településrészen szükséges 

lenne egy-egy nyilvános WC. Tervezik is ezek megvalósítását Kisterenyén a 21-es mellé, 

Nagybátonyban pedig a bányavárosi lakótelep környékére. Környezetbe illeszkedő, pénzzel 

működő és használat után automatikusan tisztító WC-ket terveznek. 

A szelektív gyűjtőket már megszüntették Kisterenyén a Báthori út elején és végén és a Dobó 

úton, bár vállalása van rájuk az önkormányzatnak, de vannak olyan lakosok, akik nem tudják 

azokat rendeltetésszerűen használni. Sokan leborítják az építési törmeléket is a kukák 

környékére. Nem megoldás a hulladékgyűjtő szigetek bekamerázása, a kameráknak nem ez a 

funkciójuk. Kéri a lakosokat, hogy a szelektív gyűjtőket tartsák szemmel, ha tudják fotózzák 

le azokat, akik nem rendeltetésszerűen használják azokat és név nélkül küldjék meg. A 

lakótelepi részen megoldás lehet a kukák lezárása vagy zárható helyen történő tárolása. 

A zebra kialakításának lehetőségét a piacnál meg fogják vizsgálni. 

A kutyaürülék örök probléma a városban, megoldás csak a kutyatartási kultúra fejlődése lehet. 

Az ebadó bevezetése pont a kutyáikat felelősségteljesen tartókat sújtaná. 
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Molnár Ferenc képviselő jelzi, hogy az jövő évi közmunka tervek elkészültek, amibe 

betervezésre került a zebra is. Ő is tapasztalta, hogy építési hulladékot raknak bele a kukákba, 

bútorokat mellé. Az embereknek fejben kellene felnőni a hulladékkezeléshez. 

 

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a hulladékudvarba minden nemű 

hulladék elhelyezése ingyenes. 

 

Csikós Attila Bátonyterenye, Dobó út 116.: havonta egyszer műanyag zsákban kirakja a 

műanyag hulladékot, amit elvisznek. Másnál viszont nem látja ezt. Az építési hulladékot 

elvitte a hulladékudvarba. Azt kéri az önkormányzattól, hogy tudatosítsa a lakosságban  

hulladékudvar létezését, szolgáltatását, mert azért nem használják, mert nem ismerik. 

 

Somi Judit a Munkáspárt 2006 képviseletében, nem helyi lakos: problémásnak találja a 

közmeghallgatás időpontját, kevesen tudnak eljönni, főleg Kisterenyéről. A másik probléma, 

hogy nem volt eléggé meghirdetve, ő maga is csak tegnap szerzett tudomást róla. Az 

alapszervezetük által összegyűjtött problémákat ismerteti az alábbiak szerint: a lakosság 

szeretné tudni, hogy hová tűnik el az adófizetők pénze. Beszéltek az Ökogroup Zrt-ről, mely 

jelentős uniós támogatást nyert, amiből intermodális logisztikai központ épült volna. Mi a 

helyzet ezzel, állítólag félkész állapotban van, de már árulják, van-e hozzá köze az 

önkormányzatnak? Beszélnek arról, hogy a Bátonyterenye és Pásztó közötti kerékpárútra 1 

milliárd 200 millió forintot szánnak. Mi a helyzet vele? 868 millióról szólt a kisterenyei 

kastély lovardájának felújítása, melyet egy éve megígértek, Becsó Zsolt is bejelentett, hol áll 

ez a dolog? 200 milliós füleki összefogással történő felújításról nem tudnak a lakosok. 

Megtörtént különböző épületek megvásárlása: 16 millióért a tésztaüzem, amely azóta sem 

üzemel, 20 millióért a kisterenyei volt OTP épület könyvtár céljára, abból sem lett semmi. Jó 

állapotú, felújított épületek vannak üresen és kihasználatlanul, a legtöbb vállalkozásra 

alkalmas helyiség sem talált gazdára. A Szélkakassal szemközti szolgáltatóházban is mér csak 

egy fodrászüzlet működik. Vajon mi ennek az oka? Nincs kereslet, vagy nincs elég 

vállalkozó, vagy más? A szakmunkásképző intézetben meglepte, hogy rendvédelmi képzés 

folyik és nem szakmunkásképzés, holott ebben a régióban nagyon hiányoznak a fiatal 

szakmunkások. Érkezett hír arról, hogy a választások előtt igyekeznek a nyugdíjasokat 

utazásokkal meggyőzni, de csak az 50 főnyi klubtag részesülhet ebből. A maconkai 

buszmegálló életveszélyes, az út és a járda is rossz állapotban van. a városnak szép 

sporteredményei vannak, de van két focicsapat, mindkettő a csőd szélén áll. Sokallják a 

sportcsarnok 160 milliós felújítási költségét. Nem kap a lakosság megnyugtató választ arra, 

hogy milyen gazdálkodás folyik a mocsárban. Nagyon kritizálják a BátonyTV-t, mert 

ugyanazt mondja mint az újság, semmi új nincs benne és nem is speciálisan Bátonyterenyére 

koncentrál. A közmeghallgatáson felmerült problémákat az újságban lehetne jobban 

propagálni. 

 

Nagy-Majdon József polgármester megköszöni Somi Juditnak, hogy nem bátonyterenyei 

lakosként ennyi problémára hívta fel a figyelmet. Az intermodális logisztikai központtal 

kapcsolatban megkéri a jegyzőt, hogy kormányzati szinten kérjen információt ezzel 

kapcsolatban, mert nem tudnak róla semmit. A felújításokkal kapcsolatban elmondott számok 

nem voltak teljesen pontosak. A kerékpárút 1 milliárd forintból valósul meg, jelenleg a 

nyomvonal kijelölése és a tervezési munkálatok zajlanak. Elsődlegesen a kerékpárút nem 

turisztikai célokat szolgál, hanem, hogy a munkaerő számára könnyebbé tegye a 

megközelítést. Bekapcsolódik a Salgótarján, Szentkút, Hollókő, Maconka irányába menő 

kerékpárutak hálózatába. Bár nem került említésre, de 1,2 milliárd forintból 340 hektáros ipari 

park kerül kialakításra, melyre már most vannak érdeklődők. Ebben van egy vasúti átjáró és 
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egy Zagyva híd is, illetve az összekötő út, ami önmagában egy 700 milliós tétel. A 

kastélykertnél a Népkert 8-10. közötti rész nem fog megújulni. A Zöld város 3 pályázatba 

kerül be a kocsiszín épülete, mellyel kapcsolatos korábbi pályázatot bukta az önkormányzat a 

kivitelező miatt. Megújul az óvoda és a művelődési ház épülete, viszont elbontásra kerül a 

mostani könyvtár épülete. A 21-es út mellett kerül felépítésre az új könyvtár az OTP 

épületében, illetve megvásárlás előtt áll az ÁFÉSZ központ, ahol Szabó Pista bácsi hagyatéka 

kerül elhelyezésre. Ide fog kerülni a Fáy épületéről levett dombormű is, amihez maga az 

alkotó is hozzájárult. A dombormű levétele azért vált szükségessé, mert az energetikai 

felújítás után a falszerkezet a meggyengült tartóvassal már nem tudta volna biztonságosan 

megtartani a domborművet. A Fülekkel és Sátorossal megvalósítandó INTERREG 

pályázatnak is a tervezése folyik, a fő pályázó Fülek. Ennek azért is örül, mert így a 

testvérvárosi együttműködésnek kézzelfogható eredménye is van. ebből kerül felújításra a 

tiszti-szolgai lakás, melyből interaktív palóc udvar kerül kialakításra. A kastélykert teljes 

egészében meg fog újulni. Szükségessé válik a millenniumi emlékpark áthelyezése is. 

Energetikai pályázat van beadva a volt egészségházra, a Petőfi Művelődési Házra, a 

kisterenyei volt Tanácsházára, mindhárom épület meg fog újulni. A Tanácsháza épületénél a 

tető felújításához önerőt is kell majd biztosítani. A tésztaüzemben van termelés. A Mocsárban 

folyó gazdálkodás kapcsán felteszi a kérdést Somi Juditnak, hogy vásárolt-e már a 

Városházánál lévő faházban a Mocsárban termett árukból. A sajtó nem önkormányzati sajtó, 

az önkormányzat szolgáltatást vásárol a Concrete Media nevű cégtől. A TV Nógrád megyéről 

szól, ott műsoridőt vesz az önkormányzat, illetve fizet a Bátonyterenyeiek Lapjáért is. A 

sportegyesületek kapcsán megjegyzi, hogy az elnökök dolga lenne, hogy megfelelő 

támogatásokat szerezzenek egyesületeik számára. A sportcsarnok 100 millióból újult meg egy 

belügyminisztériumi forrásból, illetve az önkormányzat jelentős önerejéből. A nyugdíjasok 

ellátásáért a Szociális Központ a felelős, a nyugdíjas klubokat pedig az utazások 

támogatásával segíti az önkormányzat. Egyetért a szakmunkásképzésről elmondottakkal, de a 

rendészeti képzésre is nagy szükség van a jó szakmunkásképzés mellett. Jelenleg azért 

küzdenek, hogy Bátonyterenyén egyáltalán legyen középfokú oktatás, a gyereklétszám 

drasztikusan csökkent a megyében, így most a Fáy és a Borbély állománya elférne a 

Borbélyban Salgótarjánban. Az iskola hírneve is befolyásolja, hogy ugyanarra a szakmára 

mely iskolába íratják be a szülők a gyerekeiket. Nehezíti a Fáy és a Váci fejlesztését, hogy a 

fenntartó és a tulajdonos személye eltérő. 

 

Ravasz Kálmán Bátonyterenye, Ózdi út: úgy véli, hogy a XXI. században van mód arra, 

hogy megerősítsék azt a teraszt a Fáyban, ahová 61 évvel ezelőtt ki lett téve a dombormű. Fáj 

a szíve azért, hogy a polgármester el akarja azt onnan vinni és csak egy molinót akar tenni a 

helyére. Az épülethez hozzátartozik a dombormű. A szakmunkásképzőben dolgozó tanárok 

mindent elkövetnek azért, hogy rendes szakmát adjanak a gyerekeknek. Arról nem tehetnek, 

hogy nincs gyerek. 

 

Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy volt alkalma többször találkozni Szabó Pista 

bácsival, ahol a dombormű – ami az alkotó diplomamunkája volt – szóba került, még levétele 

előtt. Az alkotó kifejezetten tiltakozott az ellen, hogy a dombormű az erkély mellvédjére 

kerüljön, kérte, hogy ne is tegyék azt oda vissza. Kéri Ravasz Kálmánt, hogy ebbe nyugodjon 

bele. 

 

Bender Csaba Bátonyterenye, Damjanich út 2.: meglátása szerint a Jászai úti aluljáró a 21-es 

útnál nem fog működni, minden nap másfél méteres vízmennyiséget szivattyúznak ki arról a 

területről. Nem tudja, hogy számoltak-e azzal, hogy itt a talajnyomás és a víznyomás meg fog 

változni, minden ház alapja meg fog mozdulni, repedni. Javasolja, hogy próbálják meggyőzni 
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a tervezőt, kivitelezőt, hogy ott inkább egy szintbeli kereszteződést, gyalogátkelőhelyet 

hozzanak létre. Erre van több példa is a környéken. 

Hiányolja, hogy a UPC-nél nincs BátonyTV adás, mi ennek az oka. Kinek a kezelésében, 

tulajdonában vannak az Ezüstfenyő feletti szolgálati lakások, mert azok az enyészeté lesznek 

hamarosan. A hulladékudvart hirdeti a helyi sajtó folyamatosan, szemeteszsákokat lehet 

felvenni az ügyfélszolgálati irodán, amiben elviszik az avart. Tudatosítani kellene mindezt az 

emberekkel. 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a Concrete Media a BÁVÜ épületében 

található, ahol már rendelkeznek szélessávú internet bekötéssel a DIGI-től, így azon fogható 

is a BátonyTV adása. A UPC viszont csak úgy veszi fel műsorára a BátonyTV adását, ha 

megveszik tőle 100 ezer forintos havi költségért a szélessávú internetet. A Makarenkó úti 

épület önkormányzati kezelésben van, adtak be rá pályázatot, de azt visszavonták. Cégeknek 

tervezi kiajánlani szolgálati lakásként, végső esetben egyben értékesíteni fogják. 

Lehetőségekhez mérten igyekeznek figyelni az épületre és karban tartani azt. 

 

dr. Lengyel Tamás jegyző a Jászai úti aluljáró kapcsán elmondja, hogy sikerült az utolsó 

pillanatokban elérni azt, hogy ez az aluljáró akadálymentes legyen. A kivitelezőnek ezt az 

aluljárót úgy kell elkészítenie, hogy műszakilag megállja a helyét. Fenntartani az aluljárót az 

önkormányzatnak kell majd. A közútkezelő biztonsági megfontolásból nem engedélyezte ott a 

szintbeli gyalogátkelőt. 

 

Mag Gyula Bátonyterenye, Abonyi út 4.: Megköszöni, hogy az ÁFÉSZ épületét az 

önkormányzat tervezi megvásárolni. Mi az elképzelés kereskedelmi ellátás szempontjából? 

Hírekből értesültek arról, hogy időseknek 5 ezer darab számítógépet osztottak szét, viszont 

Kisterenyére nem jutott. Van-e erről valami információ? 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a Palócnagyker épületeit a hírek szerint 

tömbben fogják értékesíteni, mert így látják biztosítottnak, hogy a kisebb falusi boltok is újra 

megnyitásra kerülnek. Információi szeriont beszerzés alatt állnak a nyugdíjasok számítógépei. 

 

Fodor Tibor Bátonyterenye, Csentei út 9.: megjegyzi, hogy a kisterenyei temetőben útra 

biztosan szükség lesz. Kéri, hogy a Zrínyi út és a Madách út között biztosítsák a járhatóságot. 

 

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a temetkezési vállalkozó természetes a 

temetések alkalmával kimehet majd gépkocsival a szolgáltatást elvégezni. Gondolkodnak 

azon, hogy az idősek közlekedését hogyan tudnák megkönnyíteni. A Zrínyi és a Madách út 

kapcsán elmondja, hogy a helyreállítás mindenhol szükséges lesz, a jegyző jelezni fogja a cég 

felé, hogy azt a részt tegyék járhatóvá átmenetileg, később pedig állítsák helyre. 

 

Király Attila képviselő ígéri, hogy a korábban készített kiállósávok állapotát meg fogja 

vizsgálni a kisterenyei temetőnél. 

 

Tardi László Bátonyterenye: kifogásolja, hogy teherautók, munkagépek jelentek meg, járnak 

át a magánterületén. 

 

Nagy-Majdon József polgármester kéri, hogy a jegyzővel és a Műszaki Osztállyal vizsgálják 

meg a magánjellegű problémát a közmeghallgatást követően. 
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Ravasz Kálmán kérdése, hogy a MABOSZ-nak tagja-e még a város, melyben a városi 

képviseletről nem sokat tud, melyre Nagy-Majdon József polgármester igenlő választ ad. 

 

Csikós János Bátonyterenye: a Makarenkó út csapadékelvezetésével kapcsolatos problémát 

jelez. Kérdése, hogy miért nem játszhat a kisterenyei focicsapat a nagybátonyi pályán. 

 

Nagy-Majdon József polgármester ígéri, hogy a csapadékelvezetés kérdését a közmunka 

keretében meg fogják vizsgálni. Mindkét focipálya ki lett adva a fociegyesületek kezelésébe, 

viszont a NOSE pályán a kisterenyeiek olyan dolgokat, szemetet hagytak, hogy ők nem 

vállalják, hogy a kisterenyeiek ott játszhassanak. El tudja fogadni a NOSE döntését, ha a 

vendég a pályát nem rendeltetésszerűen használja.  

További hozzászólás hiányában a közmeghallgatást 13 óra 26 perckor bezárja. 

 

 

k.m.f. 

 

 

Nagy-Majdon József     dr. Lengyel Tamás 

polgármester                jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


