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Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából mindenki jelen van, a
Képviselő-testület határozatképes, az ülést 10 óra 05 perckor megnyitja. Megjegyzi, hogy a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében senki nem jelent meg az ülésen, holott őket
is érintő napirendi pontot is tárgyal a testület.
A napirend elfogadása előtt a jelenlévők egy perces néma felállással adóznak a nemrég
elhunyt ifj. Szabó István, Bátonyterenye város díszpolgára és felesége emléke előtt.
Ezt követően tájékoztatja a képviselőket, hogy 2017. február 13-án elektronikus levél
formájában az alábbi levelet juttatta el hozzá Takács Zsolt, a TS Gastro Kft. ügyvezetője:
Tisztelt Címzettek!
Köszönettel megkaptuk a testületi ülésre a meghívót és az előterjesztéseket. Ezennel
kérjük, a napirendi pontok tárgyalásának mellőzését.
Továbbá kezdeményezzük, hogy a napirendi pontok előtt társaságunk a szerződés
megszüntetéséről és annak indokairól szóban is tájékoztatni tudja a testületet.
A szolgáltatási szerződés felmondását 2017.02.15. napjáig eljuttatjuk az
Önkormányzat részére.
Takács Zsolt ügyvezető
Megadja a szót az ülésen a TS Gastro képviseletében megjelent Takács Zsoltnak, hogy
tájékoztassa a Képviselő-testületet a döntésük indokairól.
Takács Zsolt utal arra, hogy a tavalyi év végén, ez év elején egyeztetéseket kezdeményeztek
a bátonyterenyei városvezetéssel annak érdekében, hogy az előre nem látható módon
megemelkedett szakmai minimálbér és bérminimum miatt szolgáltatási szerződés módosítást
kezdeményezzenek. Ennek elutasításáról kaptak visszajelzést. Ezt követően újabb
egyeztetéseket kezdeményeztek a polgármesterrel és a jegyzővel, azonban úgy látják, hogy az
eltelt két év együttműködését figyelembe véve és a vállalat érdekeit szem előtt tartva, a
szolgáltatási szerződés lehetőséget ad arra, hogy kezdeményezzék a szerződés megszüntetését
bármennyire fájó is.
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Szeretnék korrekt keretek között megszűntetni a szolgáltatást, úgy, hogy a város érdekei és a
szolgáltatást igénybe vevők ne sérüljenek. A város nehéz anyagi helyzete miatt a szolgáltatás
megkezdésétől több esetben is fizetési elmaradások keletkeztek, ezt a vállalatuk nem tudja
megfinanszírozni. Olyan szintű alapanyag ár és béremelkedések léptek életbe, aminek
következtében kénytelenek az árakat felfelé indexálni. Vállalatuk nem kapott lehetőséget a
nyári gyermekétkeztetésre a városban még ajánlatkérés szintjén sem. Okként megemlíti
továbbá a városvezetővel történő kapcsolattartás nehézségeit is, mint döntésbefolyásoló tényt
a cégnél. Ezen indokok miatt kezdeményezik, hogy a szolgáltatás megszüntetésének
kidolgozását mielőbb kezdjék meg. A szerződés értelmében a TS Gastro 180 napig
szolgáltatni fog, a tálalókonyhát augusztus 13-14-én kell birtokba adni a város részére, de
partnerek erre egy korábbi időpontban is. Kéri, hogy az átadás pillanatában lejárt számlák ne
maradjanak, az elszámolás megtörténjen, illetve kéri a főzőkonyhán megtörtént értéknövelő
beruházások elszámolását, pénzügyi teljesítését is. Ezek alapján készek a városvezető által
kijelölt személlyel kidolgozni a további lépéseket (átadás, pénzügyi teljesítések, határidők).
Czikora Györgyné az elhangzottak alapján úgy látja, hogy a cég a minimálbér emelkedését
nem tudja kigazdálkodni és ez a fő indoka. A kormányt eddig sem nagyon érdekelte, hogy az
általa hozott jogszabályi változásoknak egy önkormányzat hogyan tud eleget tenni, meg
kellett oldani az ez által felvetett problémákat. Nem tudja, hogy mi rejlik ténylegesen a döntés
mögött, a cég szeretne tovább szolgáltatni, vagy ez egy kibúvóra okot adó jogszabály?
Takács Zsolt elmondja, hogy a teljes statisztikai létszámban jelentős problémát jelent a
szakmai bérminimum emelése. Az emiatti emelési szándékukat Bátonyterenye és egy másik
település kivételével mindenki elfogadta. Ez évben járnak le szolgáltatási szerződéseik és az
új szerződések már magasabb árakat tartalmaznak, ezek miatt sem tudnak olcsóbb
szolgáltatási árat biztosítani, nem csak az anyagiakat figyelembe véve, hanem más partner
felé mutatott korrekt magatartás miatt sem. A mai ülésre beterjesztésre tervezett anyagban
nem csak az önkormányzati kiadási oldalban terveztek korrekciót, hanem a bevételi oldalon
is. A legfőbb indok pedig, hogy nem, vagy csak nehezen tudnak kommunikálni a
városvezetéssel, ez sok energiát vesz igénybe.
Várszegi István arra kér választ, hogy a TS Gastro szerint mennyi az önkormányzat tartozása
a cég felé. Véleménye szerint a városba érkezésekor a cég csinált egy állapotfelmérést, így
tudta, hogy mire számíthat. Ezért furcsállja, hogy az általuk végzett beruházást követelik az
önkormányzaton. Nem érti miért nehéz az önkormányzat és a TS Gastro kapcsolattartása,
hiszen az előző testületi ülésen megfogalmaztak bizonyos észrevételeket, kritikákat. A most
kapott levélben is nehezményez egyes mondatokat. Hozzáteszi, hogy minimálbérek
növekedésével párhuzamosan az ÁFA csökkent. A korábbi ülésen azt a választ kapta, hogy a
megállapodás szerint a mindenkori infláció mértékével emelkedhetnek az árak, ami még
véletlenül sem 10-15%. Megítélése szerint mind a polgármesterrel, mind a jegyzővel
maximálisan lehet tárgyalni, a testület a lakosságot képviseli, melynek már nem elviselhető a
10-15%-os emelés még akkor sem, ha az állam fizeti a nagy részét, az állami támogatással is
jó gazdaként kell bánni.
Nagy-Majdon József polgármester elismeri, hogy Takács Zsolt vele szemben
megfogalmazott kritikája jogos, többször kereste őt, de nem mindig hívta vissza, ennek
indokai személyesek. Viszont rajta kívül bárkit el tudott érni a hivatalban.

4
Molnár Ferenc egyetért a Várszegi István által megfogalmazottakkal. Nem tudja, hogy
honnan veszi azt a Kft, hogy az önkormányzat ezek után nem tud a gyermekétkeztetésnek
eleget tenni. Az alapanyag árak növekedése mellett van több alapanyag is, aminek viszont
csökkent az ára. Az árak növekedése nem tesz ki 10%-ot, nem reális a szolgáltatás árának
ennyivel történő megemelése. A cég által küldött levélben érez némi fenyegetést.
Nagy-Majdon József polgármester szerint nem megengedhető a szolgáltatásért fizető
lakókkal szemben a cég által javasolt mértékű emelés.
Takács Zsolt hangsúlyozza, hogy nem állt szándékukban a levéllel fenyegetőzni, inkább most
is arra törekednek, hogy a szolgáltatás biztonsága meglegyen. Fájó, hogy fel kell mondaniuk a
szerződést. Egyetért azzal, hogy a térítési díjakat nehéz felemelni. A második anyagban azt
dolgozták ki, hogy ha esetleg a térítési díj módosult volna, akkor a bevétel alapon az
önkormányzati költségvetésben a bevétel hogyan tud nőni. Igaz, hogy a bruttó árak
csökkentek, viszont a nettó árak emelkedtek, ők nettóban szereznek be és értékesítenek, és ez
alapján szolgáltatnak. Az épületen történt értéknövelő beruházással a szolgáltatás kezdetekor
számoltak, a gépek és az eszközök pedig a vállalat tulajdonát képezik. A beruházás értékéről a
későbbiek folyamán szeretnének tárgyalni. A kommunikáció esetében számítottak arra, hogy
a szolgáltatás horderejénél fogva a TS Gastro vezetői a város vezetőjével fognak tudni
kommunikálni. Megköszönik a két évet a városban, de üzletileg ez a szolgáltatás az adott
feltételek mellett nem teljesíthető. Korrekt elszámolásra fognak törekedni.
Dr. Lengyel Tamás jegyző utal arra, hogy a visszavont előterjesztés a két héttel korábbi
közös megbeszélés eredményét tartalmazta, ami az önkormányzat részére is elfogadható lett
volna. Meglepetésként érte a cég döntése. Törekedni fognak a korrekt elszámolásra, melyről a
testületet tájékoztatni fogja.

Nagy-Majdon József polgármester ezt követően javasolja, hogy az ülésen a meghívóban
szereplő napirendi javaslatot tárgyalja meg a testület azzal a módosítással, hogy javasolja
 az ülés elején elhangzottak alapján, a meghívóban 3. napirendi pontként szereplő a
gyermekvédelmi alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló
8/2012. (III.29) önkormányzati rendelet módosításáról szóló javaslatot napirendről
levenni.
 3. napirendi pontként napirendre venni az ülés előtt kiosztott, a Bátonyterenye,
Köztársaság úti ipari parkban fióktelep létesítéséhez történő hozzájárulásról szóló
javaslatot.
 21. napirendi pontként napirendre venni a szintén ülés előtt kiosztott, a „GyürkySolymossy Kastély rekonstrukciója” című pályázat lemondásáról szóló javaslatot.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 12 igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadta:
1.

Javaslat Bátonyterenye Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

2.

Javaslat a költségvetési évet követő három évben az önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből várható fizetési kötelezettségeire
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
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3.

Javaslat a Bátonyterenye, Köztársaság úti ipari parkban fióktelep létesítéséhez történő
hozzájárulásra
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

4.

Javaslat a Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár további
működésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

5.

Javaslat a Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ fenntartásának átvételére és a
kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

6.

Javaslat a Bátonyterenyei Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ Szervezeti
Működési Szabályzatának és a szakmai programok elfogadására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

7.

Javaslat Bátonyterenye Város Önkormányzata és Bátonyterenye Roma Nemzetiségi
Önkormányzata közötti megállapodás felülvizsgálatára
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

8.

Javaslat a Bátonyterenyei Városi Bölcsőde szakmai programja és szervezeti működési
szabályzata jóváhagyására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

9.

Javaslat a Bátonyterenye Közoktatásáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága
elnökének megválasztására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Javaslat a Bátonyterenyei Városi Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

10.

11.

Javaslat a Bátonyterenyei Városi Óvoda középtávú továbbképzési tervének
jóváhagyására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

12.

Előterjesztés Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
többszörösen módosított, Bátonyterenye Város Településszerkezeti Tervének, Helyi
Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló
16/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítésére és egyes
területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

13.

Javaslat a bátonyterenyei 0195/28 és 0195/29 hrsz-ú ingatlanok napelem park céljára
történő értékesítésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

14.

Javaslat a KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt-ben meglévő
önkormányzati részesedés vételi ajánlatával kapcsolatos döntéshozatalra
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

15.

Javaslat az önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyon értékelésének jóváhagyására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
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16.

Javaslat a bátonyterenyei 1271 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan telekhatár
rendezésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

17.

Javaslat Kisterenyei ipari park 2022/11,12 hrsz-ú ingatlanokat érintő közcélú
elektromos hálózat ÉMÁSZ Hálózati Kft részére történő térítésmentes átadására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

18.

Javaslat a Bátonyterenyei Tanuszoda NKFT folyószámlahitele 2017. évi felvételére és
a városi Önkormányzat készfizető kezességvállalására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

19.

Javaslat a KÖFOP-1-2.1-VERKOP-16. azonosítószámú „Csatlakozási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” pályázat benyújtására

20.

Javaslat az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon”című pályázati kiírásra pályázat
benyújtásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

21.

Javaslat a „Gyürky-Solymossy Kastély rekonstrukciója” című pályázat lemondására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

22.

Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.

JAVASLAT BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, Molnár Ferenc a
Humánszolgáltatási Bizottság elnöke, és Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a rendelet-tervezetben valamint
a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Gembiczki Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottsági ülésen a szavazás
eredménye 2 igen és 2 tartózkodás lett. Javaslatára 4 igennel támogatták, hogy tanácsnokot
jelöljenek ki a lakás és helyiséggazdálkodással kapcsolatos kintlévőségek kezelésének
felügyeletére a mai naptól visszavonásig Bognár Ferenc képviselő személyében. Feladatát
díjazás nélkül látná el. Egyeztetett a képviselővel és vállalja a feladatot.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a bizottsági elnököktől több véleményt
várt volna a költségvetés kapcsán.
Várszegi István kérdése, hogy az állománytáblában a hat megbízás kiket takar, milyen
feladatot látnak el. Véleménye a költségvetésről, hogy egy rafinált költségvetés, ami kell, az
benne van, a tavalyi évihez képest mintegy 800 millióval kevesebb a főösszeg. Érezhető rajta,
hogy a város nincs könnyű helyzetben. Az állam sokkal többet vár el, mint amennyit támogat,
nem keveset vont el az önkormányzati szférából.
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Kiderül belőle, hogy valamit tenni kell, de bizonyos helyeken még mindig túlzó a
költségvetés. A megtakarításon kívül nem lát más célkitűzést, nem látja, hogy a városban élők
élet és kommunális viszonyait hogyan próbálják javítani, pedig ezt várják el az itt élők. A
hivatal dolgozóinak tervezett 5%-os illetményalap emelés biztosan feszültséget fog okozni,
mert többet kellene kapniuk a munkavégzésük alapján. Mikor fog bejönni az ipari parkok
adófizető képessége, amire már régóta várnak? Nem tudja, hogy a tartalék szintje elegendő
lesz-e. A mostani pillanatnyi helyzeten még sokszor kell módosítani. A törekvés jó, de a
városvezetőket nem irigyli.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a 800 millió forinttal kevesebb főösszeg
abból adódik, hogy a költségvetésben nincsenek beruházások, csökkent a közmunka
keretösszege és bizonyos részeken vannak megszorítások. Mind a vállalkozók, mind a
lakosság adóval való megterhelése ellen voltak hangok, így az adópolitika továbbra is a
megengedő irányban van, nem terhelik adóval sem a lakosságot, sem a vállalkozásokat. Ezért
hatalmas munka ez a költségvetés, amely ugyan recseg-ropog, de év végéig tartható és a város
működni fog. Bízik benne, hogy sokszor kell majd módosítani a költségvetést a TOP-os
pályázatok indulása miatt. Az iparűzési adóbevétel nő, de az adóbevételből 32 millió forintot
adnak át az államnak, amiből az állam tud majd ismét segíteni. A költségvetés nem lett volna
tartható, ha a kormány bent hagyta volna a KLIK költségvetését, 9,6 millió forint összeggel
havonta, amely összeget a kormányzat átvállalt az önkormányzatoktól. Így éves szinten 112
millió forintot spóroltak. Az önként vállalt feladatokra nagyon szűkös a forrás (fizikoterápia,
ügyelet). Arra felhívja a figyelmet, hogy az államot nem lehet korlátlanul megfejni. A
költségvetést jónak tartja, viszont nem kezel egy 120 milliós szállítói állományt, ehhez
segítség kell majd, illetve nem kezeli a 124 milliós SZEVIÉP kölcsönt. Ennek tudatában kell
megfogalmazni az igényeket.
Molnár Ferenc a költségvetést jónak és merésznek tartja. Korábban voltak 3-400 milliós
hiánnyal tervezett költségvetések is. Bizottsági ülésen hosszasan beszélgettek róla, de nem
igazán volt olyan pont, ami nagy vitát kavart volna. Az intézményvezetőknek nagyon oda kell
majd figyelni, hiszen nem lehet pazarolni. Van egy 150 milliós állományú kintlévőség a lakás
és helyiséggazdálkodás terén, amit az önkormányzat szeretne beszedni. Ehhez kell Bognár
Ferenc tanácsnoki közreműködése.
Nagy-Majdon József polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy Bognár Ferenc még nem
lett kijelölve, csupán az Ügyrendi Bizottság javaslata hangzott el. A szigorú gazdálkodás nem
csak az intézmények vezetőire vonatkozik, hanem a cégek vezetőire is. Pl. Gubán Zoltán
részéről 77 milliós igény jelentkezett a közmunka program folytatására, mely nem volt
beépítve a költségvetésbe. Szintén nem volt beépítve a költségvetésbe a diákok bérlete 12
millió forint értékben. Ennek tükrében tárgyaltak az intézmények és cégek vezetőivel, hogy
ezt a költségvetést tartani kell.
Cseresznyés István bizottsági ülésen már sok kérdésére választ kapott. A decemberi ülésen a
polgármester arról beszélt, hogy a város nehéz helyzetben van, felmerült az új adó
bevezetésének lehetősége. Kérte a polgármestert decemberben, hogy először saját magukon
húzzák meg a nadrágszíjat. Örömmel értesült arról bizottsági ülésen, hogy a városvezetés
elvetette az építményadó bevezetésének lehetőségét. Ettől függetlenül a költségvetés nagyon
feszes, de még mindig lát benne spórolási lehetőséget (pl. az általa előnytelennek tartott
gépkocsi bérleti konstrukció). Örül a KLIK 112 milliós megtakarításának. A kultúrára, a civil
szervezetek támogatására 0 forint van tervezve. Elfogadható, hogy a civil szervezeteket
próbálják önfenntartásra, pályázásra bírni, de a kultúra mindenütt veszteséges.
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Viszont kéri, hogy a civil szervezeteket szükség esetén támogassák. A feszességre való
törekvés miatt támogatja a költségvetést, de még mindig vannak benne lehúzható tételek,
tartalékok. Szavazásnál tartózkodni fog.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy mind önkormányzati, mind hivatali, mind
intézményi és gazdasági társasági szinten voltak lehúzások a költségvetésben, melyek
lehetővé tették a mostanra összeállított költségvetést. A nullás költségvetésre törvény kötelezi
az önkormányzatokat. Jelentős megtakarítás a KLIK 112 milliója a kormány döntésének
következtében. Ez a költségvetés tartható lesz. Minden évben változik a finanszírozás számos
területen 2011-től, így nem lehet egy korábbi évet lemásolni. Eddig minden évben tudták
tartani a főbb számokat. Furcsállja, hogy egy ellenzéki képviselő további megszorításokat
sürget.
Várszegi István utal arra, hogy feltett a napirendi pont vitája elején egy kérdést, amire nem
kapott választ, így nincs értelme még több kérdést feltenni. Az ellenzék is elmondta a
véleményét az ülésen. Pozitív, hogy nincs napirenden az adók bevezetése. A költségvetés egy
politikai döntés, minden városnak legyen egy elfogadott költségvetése, ami egy pillanatnyi
állapotot tükröz és a későbbiekben módosítható. Nem látja értelmét, hogy az ülésen vitassák
meg a költségvetési sorokat.
Kovács Krisztián osztályvezető Várszegi István korábbi kérdésére válaszolva elmondja,
hogy a 6 fő megbízási jogviszony az önkormányzati feladaton a pályázati referenst, a BTV
alkalmazottját, egy térítési díjat beszedő személyt, illetve az Egészségfejlesztési Iroda 3
munkatársát takarja.
Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy megbízási díjas még az ügyvéd, illetve a
városi főépítész.
Macska Tamás örömét fejezi ki az iránt, hogy a vállalkozói réteg nem lesz tovább sarcolva.
Azt kérdezi, hogy igaz-e az a hír miszerint az alpolgármesteri tisztségről lemondott Rákos
Szabolcsot a polgármester más tisztségbe visszavette a korábbihoz hasonló fizetéssel.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy jelen pillanatban még nem igaz a hír, de
vissza fogja venni Rákos Szabolcsot, nem hasonló díjazással, de még nincs aláírva a
szerződés. Nem fogják elengedni egy olyan ember kezét, aki eddig szolgálta a várost.
Megérti, hogy a helyi cégek küzdenek a fennmaradásért, de a vállalkozáspolitika egyre inkább
támogató jelleget ölt. Az építményadónak jelzésértéke is volt a cégek felé, hiszen az utóbbi 810 évben szinte kiveszett a mecénás jelleg a cégek életében, semmilyen városi rendezvényt
nem támogatnak. A civil szervezeteket abba az irányba szeretnék elmozdítani, hogy éljenek
azokkal a pályázati lehetőségekkel, amivel jelenleg nagyon kevesen élnek Bátonyterenyén.
Cseresznyés István nem látja értelmét, hogy a szavazás napján számszaki vitát nyissanak a
költségvetésről.
Czikora Györgyné megjegyzi, hogy olyan költségvetése a városnak még soha nem volt,
amely kánaánt ígért volna. Utal arra, hogy jelentős segítséget adott a kormány a városnak,
amit köszönettel kell elfogadni, de a költségvetésnél előírás, hogy nullásnak kell lennie.
Viszont az elhangzott adatok alapján most is 3-400 milliós hiánnyal lehetne számolni, ha a
görgetett tételek – amiket ki kell majd gazdálkodni - is megjelennének a költségvetésben. A
költségvetést nehéznek, de ragyogónak tartja.
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Büszke arra, hogy a városban van praxislabor, fizikoterápia, ez sok segítséget nyújt az itt
élőknek, érezni, hogy törődik a városvezetés a lakosokkal.
Örül annak, hogy nem lesz építményadó. Olyan költségvetés viszont még nem volt, hogy
nincs a sport és civil szervezetek, a kultúra részére támogatás tervezve. Akár a polgármesteri
identitásalapból is pályázhatnak, hiszen a város és a civil szervezetek kapcsolata kölcsönös,
mindkettő sokat tehet a másikért. Az uszoda kapcsán megjegyzi, hogy abban az időben,
amikor arról döntöttek, hogy legyen uszoda a városban, még mások voltak a feltételek, nem
kell emiatt folyamatosan szidni a korábbi városvezetést.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy milyen nehéz a városi költségvetést
összeállítani, hiszen több helyen kell alkalmazni megszorítást, mint megengedést.
Bátonyterenye költségvetése évek óta ki van téve a „húzd meg ereszd meg” elvének. Ez a
költségvetés feszített, erős pénzügyi fegyelmet igényel, de tartható. Nincs beletervezve a 120
milliós szállítói állomány csökkentése, amit bízik benne, hogy kívülről érkező támogatásokkal
tudnak csökkenteni. Törvényi kötelezettség, hogy tartalékot kell képezni a költségvetésben,
erre ennyit tudtak tervezni. Czikora Györgyné által elmondottakra reagálva elmondja, hogy
egy város a plusz szolgáltatásoktól lesz város. Jó lenne, pl. ha a sportcsarnokon nem kellene
közösködni a szakiskolával, önálló sportcsarnok lenne, de emellett még sok egyéb dolog van,
ami élhetőbbé tudná tenni a várost.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen és 4 tartózkodás szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017.(II.16.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
A Képviselő-testület 8 igen és 4 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
4/2017.(II.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetése végrehajtásához az
alábbi határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület előzetesen arról határoz, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet végrehajtása
során az önkormányzat működőképességét veszélyeztető helyzet esetén a működőképesség
helyreállítása céljából kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
2.) A Képviselő-testület a 2017. évi tartalék felhasználásáról külön előterjesztések alapján dönt.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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3.) A Képviselő-testület külön előterjesztések alapján dönt a 2017. évi Környezetvédelmi Alap és a
2017. évi Idegenforgalmi Alap feladatairól.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
4.) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények vezetőit, hogy a
likviditás biztosítása érdekében, 2017.március 20-ig intézkedési tervet készítsenek.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: intézményvezetők
5.) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői,
hogy 2017.március 20-ig mutassák be a likviditásuk fenntartására irányuló tervüket.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: intézményvezetők

Nagy-Majdon József polgármester megkérdezi Bognár Ferenc képviselőt, hogy elvállalja-e a
tanácsnoki megbízatást. A szoros költségvetésre tekintettel kéri, hogy tekintsen el a díjazástól,
amennyiben a feladatot elvállalja.
Bognár Ferenc elmondja, hogy a megbízatást vállalja, hiszen több bizottság ülésén felmerült,
hogy jelentős mértékű a kintlévőség a lakás és helyiséggazdálkodás területén. Mivel sok
ember él a városban, aki a tartozását nem is akarja megfizetni, így akár a kilakoltatásig is
hajlandó elmenni. Rá kell szorítani az adósokat a fizetésre. Természetesen a díjazásról
hajlandó lemondani.
Cseresznyés István kérdésére azt válaszolja, hogy gyakran a lakásgazdálkodási cég és az
önkormányzat között elvesznek az ügyek, ez a megbízatás intézkedési jogkörrel is jár.
Dr. Lengyel Tamás jegyző ismerteti az SZMSZ szerint megfogalmazott tanácsnoki
feladatokat, mely szerint a tanácsnok felügyeli a Képviselő-testület által meghatározott
önkormányzati feladatkörök ellátását. A tanácsnok konkrét feladatköréről a Képviselő-testület
- a tanácsnok megválasztásakor - határozatban dönt.
A tanácsnok döntést előkészítő, és döntés végrehajtását szervező, összehangoló, ellenőrző
funkciót tölt be a Képviselő-testület által meghatározott ügyben. A tanácsnok a Képviselőtestületnek alárendelt. Az önkormányzati bizottságokkal mellérendeltségi viszonyban van,
ugyanakkor egymást a feladatkörbe tartozó ügyekről - kérés alapján - tájékoztatni kötelesek.
A tanácsnok együttműködik a polgármesterrel, a Polgármesteri Hivatallal és mindazokkal a
személyekkel, és szervekkel, akikkel feladatának ellátása szükségessé teszi. A tanácsnok a
Képviselő-testületnek a végzett munkájáról - igény szerint - beszámolni köteles.
Várszegi István örömmel veszi a tanácsnok megbízását. Azt viszont nem érti, hogy miért kell
egy ember ahhoz, hogy a cég és a hivatal együtt tudjon működni.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy egy kilakoltatási, követelésbehajtási
feladatot az önkormányzat nehezen vállalja fel. A lényeg, hogy a testület tagjai közül megbíz
egy személyt, hogy a témában intézkedjen, a testületet pedig ez a személy megfelelően
tájékoztatja. Kiemelten szeretnének foglalkozni a vagyongazdálkodással és a vagyonnal jól
kell gazdálkodni, védeni kell a rendesen fizető emberek érdekeit.
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Dr. Lengyel Tamás jegyző szerint ez a folyamat, a hatalmas kintlévőség nem most
kezdődött. A kérdés az, hogy korábban miért nem foglalkoztak vele. Most jutottak el oda,
hogy egy megbízható adatbázist létrehozzanak a vagyonkezelő céggel. Örül a tanácsnok
megbízásának, hiszen a hivatal és a vagyonkezelő cég között nincs alá-fölérendeltségi
viszony.
Molnár Ferenc utal arra, hogy a kérdést a Humánszolgáltatási Bizottság is többször érintette,
így örül a tanácsnok megbízásának és készek a munkáját minden téren segíteni.
Várszegi István úgy látja, hogy hiba van a szerkezeti felépítésben, ha a vagyongazdálkodó
cég és az önkormányzat között közvetítő kell.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy Bátonyterenye városnak kicsi, falunak
nagy. Így az, ami egy nagyobb városban csak egy adat, személytelenebb az ügyintézés,
Bátonyterenyén viszont látják mögötte az embert is. Nem szerkezeti hibát lát a rendszerben,
hanem inkább az emberi tényező teszi nehézkesebbé.
Gubán Zoltán ügyvezető ez elhangzottakat kiegészíti azzal, hogy cége két és fél éve vette át
a lakásgazdálkodást a BÁVÜ-től, akkor 120 milliós kintlévőséggel. A lakásoknál a 2016.
december 31-i kintlévőség 126 millió forint. Ebből 30 millió forintnyi tartozás 2008 előtt
keletkezett. A fizetendő lakbér összege méltányos, tudomásul veszi azt is, hogy az emberek
nehéz helyzetben élnek, viszont van, aki tudná fizetni, de mégsem fizet. Elvárás viszont, hogy
a fizetési kötelezettségének mindenki tegyen eleget. Véleménye szerint jól tud együttműködni
a cég és a hivatal, de a felhalmozott kintlévőség zöme nem most keletkezett, így ennek
kezelésére politikai döntés, szándék szükséges. A cél nem a kilakoltatás, hanem, hogy a
kintlévőség beszedésre kerüljön.
Dr. Lengyel Tamás jegyző örül annak, hogy a politikai szándékot most minden fél
egységesen támogatja, reméli, hogy ez így is marad.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
5/2017.(II.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság javaslata
alapján 2017. február 16. napjától tanácsnoknak válassza meg Bognár Ferenc képviselőt az
önkormányzati lakás és helyiséggazdálkodás területén fennálló jelentős mértékű kintlévőség
kapcsán döntés előkészítő, a döntések végrehajtását szervező, koordináló és ellenőrző
feladatok ellátására.
A tanácsnok megbízatása a megbízatás visszavonásáig áll fenn, feladatát díjazás nélkül látja
el.
A tanácsnok az általa végzett munkáról a Képviselő-testületnek beszámolni köteles.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Bognár Ferenc tanácsnok

12

2.

JAVASLAT

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVBEN AZ
ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL VÁRHATÓ
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRE
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 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
6/2017.(II.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a költségvetési évet
követő három évben az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből várható fizetési
kötelezettségeiről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi
CXCV. törvény 29./A §-ában foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét a melléklet szerint állapítja meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy–Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

3.

JAVASLAT A BÁTONYTERENYE, KÖZTÁRSASÁG ÚTI IPARI PARKBAN
FIÓKTELEP LÉTESÍTÉSÉHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
7/2017.(II.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bátonyterenye
Köztársaság úti ipari parkban fióktelep létesítéséhez hozzájárulást, és az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Bátonyterenye 2022/11 helyrajzi számú ingatlanra
az Árklub Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság fióktelepet jegyeztessen be, és
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ehhez szükséges nyilatkozatot aláírja.
Amennyiben a hozzájárulást követően hat hónapon belül a területre bérleti szerződés nem jön
létre a két fél között, az önkormányzat hozzájárulását visszavonja a fióktelep használatára.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy-Majdon József polgármester
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JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS
KÖNYVTÁR TOVÁBBI MŰKÖDÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

4.

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Szabó Zsuzsanna intézményvezetőt és Szedlák
Imre ügyvezetőt, akik részt vesznek a napirendi pont tárgyalásán.
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke, Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési 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.
A bizottsági elnökök megjegyzik, hogy a közművelődés soha nem lesz nyereséges.
Molnár Ferenc potenciált lát a szorospataki táborban, akár pénzt is hozhat, ehhez több ötletet
is megfogalmazott a bizottság. A tábor alatti két épületről sem szabad elfelejtkezni, egy jó
pályázattal akár fel is lehetne újítani.
Cseresznyés István továbbra sem látja azt, hogy mitől lehetne a kultúrát gazdasági alapon
működtetni nyereségesen. Lehet ugyan, hogy jól fog működni, de arról nincs meggyőződve,
hogy egy intézményen belülre kell mindent behúzni.
Nagy-Majdon József polgármester válaszként elmondja, hogy bár voltak tervek, de nem lát
rá esélyt, hogy a közeljövőben bármiféle fejlesztést is végre tudjanak hajtani Szorospatakon,
turisztikai célú pályázatot nem tudnak beadni most. Most azon dolgoznak, hogy a geoparkot
felvegyék a turisztikai fejlesztések térképére, hiszen országos szinten turisztikai
desztinációként Nógrád megye nem jelentős.
Kelet-Nógrád esetében először a gazdaságot kellene először helyrehozni, utána lehet
turisztikailag vonzóbb. Szorospatak zsáktelepülés, az oda vivő út sincs önkormányzati
tulajdonban, egyenlőre arra nincs is szüksége az önkormányzatnak. A tábort őriztetik, de most
többet nem tudnak tenni.
Az intézmény és a cég egyesítésétől ne várja senki azt, hogy innentől nyereséges lesz, de az
átszervezéssel sokkal racionálisabban tud működni. A személyi és egyéb erőforrások
ésszerűbb elosztásával egy hatékonyabban működő rendszert tudnak létrehozni, a vállalkozás
pedig lehetőséget nyit arra, hogy a két intézmény által külön-külön termelt hiányt csökkenteni
tudják. Nem várják, hogy nyereséges legyen, de a vezetők dolga lesz, hogy lehetőség szerint a
legtöbbet hozzák ki a rendszerből.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbi határozatot fogadta el:
8/2017.(II.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Városi Közművelődési Központ és Könyvtár további működéséről szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a közművelődési feladatellátás átadásáról
szóló 129/2016.(X.26.) Öh. sz. határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
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2. A Képviselő-testület az Önkormányzat közművelődési és nyilvános könyvtári
feladatainak közművelődési megállapodás keretében történő ellátásával egyetért.
3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a feladatellátás tervezett módja
tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma minisztere véleményét kérje meg.
4. A polgármester a miniszter véleményének ismeretében a szükséges döntéseket készítse
elő, és azt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
A BÁTONYTERENYE KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS
FENNTARTÁSÁNAK
ÁTVÉTELÉRE
ÉS
A
KAPCSOLÓDÓ
MEGHOZATALÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

5.

JAVASLAT

KÖZPONT
DÖNTÉSEK

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Tóth Józsefné intézményvezetőt, aki részt vesz
az intézményt érintő napirendi pontok tárgyalásán. Megjegyzi, hogy az előterjesztés újbóli
tárgyalásának oka, hogy az előzőleg tervezett határidő nem volt tartható.
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási 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 12-12-12 igen szavazattal az alábbi
határozatokat fogadta el:
9/2017.(II.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye
Kistérségi Szociális Központ fenntartásának átvételéről és a kapcsolódó döntések
meghozatalára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot fogadta el:
1) A Képviselő-testület a 135/2016.(XI.15.) Öh. számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
2) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ
- meglévő feladat-ellátási körének változatlanul hagyása mellett - 2017. április 1.
napjával Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
(továbbiakban: Társulás) fenntartásából Bátonyterenye Város Önkormányzata
fenntartásába kerüljön átadásra.
3) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a települési önkormányzatokkal
kötendő ellátási szerződések tervezeteit készítse el és azt terjessze a Képviselő-testület
elé.
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4) A Képviselő-testület a feladat-ellátás folyamatossága és biztonsága érdekében
egyetért azzal, hogy a Társulás tulajdonában lévő, feladat-ellátást szolgáló eszközök,
berendezések és egyéb ingóságok térítésmentes használatra Bátonyterenye Város
Önkormányzata részére átadásra kerüljenek.
Határidő: azonnal, illetve folyamatosan
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Tóth Józsefné a Központ vezetője
10/2017.(II.15.) Öh. sz.
Határozat
1) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 136/2016.(XI.15.) Öh.
számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
2) A Képviselő-testülete a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása Társulási Megállapodása módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
1.1 A Társulási Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) I. fejezet (Általános
Rendelkezések) 12. pontja törlésre kerül.
1.2 A Megállapodás II. fejezet (A társulás célja, feladata, szolgáltatásai) 2. pont
2,3,4 francia bekezdései törlésre kerülnek.
1.3 A Megállapodás III/B. (Szociális feladatok) valamint III/C. (Család és
gyermekjóléti feladatok) fejezetek hatályukat vesztik.
1.4 A Megállapodás IV. fejezet 1./D (A társulás gazdálkodási és munkaszervezeti
feladatainak ellátása) 1 és 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„1. A Társulás pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó szervezet neve:
Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ Pénzügyi Szervezete
(a továbbiakban: Gazdasági Szervezet). A Gazdasági Szervezet feladatai
különösen: a pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos feladatok, pályázatok
előkészítése, végrehajtásának ellenőrzése, munkaügyi feladatok.
2. A Társulás munkaszervezeti feladatait (többek között: a Tanács tagjairól
nyilvántartás vezetése, társulási ülések előkészítése, döntési javaslatok
előkészítése, bizottsági ülések előkészítése, jegyzőkönyvek készítése, a
határozatok nyilvántartása, a határozatok végrehajtása, végrehajtatása,
ellenőrzése), külön megállapodásban foglaltak szerint, a Bátonyterenyei
Polgármesteri Hivatal (3070 Bátonyterenye, Városház út 2.) látja el.”
1.5 A Megállapodás 3. 4. 8. melléklete törlésre kerül.
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3) A Társulási megállapodás 2. pont szerinti módosítása 2017. április 1. napjával lép
hatályba.
4) A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás a 2. pont szerinti módosításokkal,
2017. április 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja és
megbízza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásával.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző

11/2017.(II.15.) Öh. sz.
Határozat
1) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 141/2016. (XI. 30.) Öh. sz.
határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
2) A Képviselő-testület a Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ alapító okiratát
2017. április 1. napi hatállyal módosítja, a módosító okiratot és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
3) A Képviselő-testület utasítja a Városgazdálkodási Osztály vezetőjét, hogy az alapító
okirat módosítását a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés érdekében a
Magyar Államkincstár részére küldje meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Nagy-Majdon József polgármester megköszöni a szociális központ dolgozóinak és a
résztvevő civileknek az igen hideg tél átvészelésében a rászorulóknak nyújtott segítséget.

6.

JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI VÁROSI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
KÖZPONT SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS A SZAKMAI
PROGRAMOK ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
12/2017.(II.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye
Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ szervezeti és működési szabályzata valamint
szakmai programja jóváhagyásáról szóló előterjesztést és azokat 2017. április 1-ei hatállyal a
mellékletben fogalt tartalommal elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Tóth Józsefné intézményvezető

7.

JAVASLAT
BÁTONYTERENYE
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
ÉS
BÁTONYTERENYE ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖTTI
MEGÁLLAPODÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester sajnálatát fejezi ki, hogy az RNÖ képviselője nem jelent
meg az ülésen.
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 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
13/2017.(II.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 80. §-a és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2)
bekezdésének végrehajtására a Bátonyterenyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött és
2015. február 16-án hatályba lépett Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta és azt a
melléklet szerinti tartalommal módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

8.

JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI VÁROSI BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA
ÉS SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Kovácsné Mihok Lenke intézményvezetőt, aki
részt vesz a napirendi pont tárgyalásán.
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Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási 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 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
14/2017.(II.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Városi Bölcsőde szakmai programja és szervezeti működési szabályzata jóváhagyásáról szóló
előterjesztést és a melléklet szerint elfogadta.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovácsné Mihok Lenke bölcsődevezető

9.

JAVASLAT A BÁTONYTERENYE KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási 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 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
15/2017.(II.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete (mint alapító) megtárgyalta a
Bátonyterenye
Közoktatásáért
Közalapítvány
felügyelő
bizottsága
elnökének
megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Bátonyterenye Közoktatásáért Közalapítvány (továbbiakban:
Közalapítvány) Felügyelő Bizottság elnökének Bene Ferencné 3070 Bátonyterenye, Barátság
u. 1/A. III.8. szám alatti lakost választja meg.
2. A Képviselő-testület a Közalapítvány új kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjainak
megválasztásáról szóló 146/2016. (IX. 30.) Öh. számú határozatát a fentiek szerint kiegészíti
és utasítja a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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A
BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA
FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

10.

JAVASLAT

ÓVODAVEZETŐI

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Tóthné Kállói Mária intézményvezetőt, aki részt
vesz az intézményt érintő napirendi pontok tárgyalásán. Megjegyzi, hogy a teljes város
elégedett az óvodákban folyó munka színvonalával.
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási 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 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
16/2017.(II.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei Városi
Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Városi Óvoda vezetői feladatainak ellátására abban az esetben
nem ír ki nyilvános pályázatot, ha a jelenlegi vezető benyújtja vezetői programját az arra épülő
fejlesztési elképzeléseivel, és azzal a nevelőtestület és a Képviselő-testület is egyetért.
Határidő:
 a vezetői program és szakmai elképzelés fenntartóhoz történő benyújtására 2017. március
15.
 a nevelőtestületi vélemény kinyilvánítására 2017. április 15.
 képviselő-testületi vélemény kinyilvánítása: 2017. április 30.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző

11.

A
BÁTONYTERENYEI
VÁROSI
ÓVODA
TOVÁBBKÉPZÉSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

JAVASLAT

KÖZÉPTÁVÚ

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási 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 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
17/2017.(II.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Városi Óvoda középtávú továbbképzési tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és azt a
mellékletben foglalt tartalommal elfogadta.
Határidő: értelemszerűen
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Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Tóthné Kállói Mária óvodavezető

12.

ELŐTERJESZTÉS BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖRÖSEN MÓDOSÍTOTT, BÁTONYTERENYE VÁROS
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS
SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 16/2004.(VI.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE ÉS EGYES
TERÜLETEK KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a
javaslatot megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a
testületnek. Örömmel veszik az ilyen jellegű beruházásokat a városban.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
18/2017.(II.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye
Város Önkormányzata Képviselő-testületének többszörösen módosított, Bátonyterenye Város
Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
megállapításáról szóló 16/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításának
előkészítésére és egyes területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület:
1.
Támogatja az előterjesztésben szereplő 0253/4; 0195/28; 0195/29; 2022/7;
2022/9 hrsz-ú területekre vonatkozóan Bátonyterenye Város Településszerkezeti
Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítását és a
Különleges - megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló (Kme) övezetté
való nyilvánítását, napelem-park telepítése céljával.
2.
A fejlesztéssel érintett a 0253/4;0195/28;0195/29;2022/7;2022/9
területeket „kiemelt fejlesztési területté” nyilvánítja.

hrsz-ú

3.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak érdekében
Bátonyterenye Város Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és
Szabályozási tervének módosításával kapcsolatban eljárjon.
4. Kinyilvánítja, hogy a módosítások költségeit a módosításban érdekelt, a területet
felhasználni kívánó fél viseli.
Határidő: azonnal és folyamatosan
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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13.

JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI 0195/28 ÉS 0195/29 HRSZ-Ú INGATLANOK
NAPELEM PARK CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a
javaslatot megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a
testületnek.
Letovai Zoltán alpolgármester kéri, hogy az adásvételi szerződésben kerüljön rögzítésre,
hogy a területen található hasznosítható zöldállományt (fák, bokrok) az önkormányzat
hasznosítsa mielőtt átadásra kerül a terület.
Dr. Lengyel Tamás jegyző ígéri, hogy törekedni fognak erre, viszont a terület értéke a rajta
lévő zöldállománnyal együtt került meghatározásra, ezért ezt a vevővel egyeztetni kell.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
19/2017.(II.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei
0195/28 és 0195/29 hrsz-ú ingatlanok napelem park céljára történő értékesítéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Terenye-Solar Kft. (2131 székhely: Göd, Tamási Áron u. 14., Cg-j: 1309-184958, ügyvezető Bartók Pál) részére opciós jog biztosításra vonatkozó szerződéssel
értékesíti az önkormányzat tulajdonában álló bátonyterenyei 0195/28 hrsz-ú 11.35 m²
nagyságú és a bátonyterenyei 0195/29 hrsz-ú 11.150 m² nagyságú „beépítetlen terület”
megjelölésű forgalomképes ingatlanokat 2 db max. 500 KW teljesítményű napelem erőmű
(napelem park) létesítése céljára. A 0195/28 hrsz-ú ingatlan vételára: 1.700.000 Ft + ÁFA, a
0195/29 hrsz-ú ingatlan vételára: 1.600.000 Ft + ÁFA.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező opciós jog biztosítására vonatkozó
szerződéseket jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a megvásárlást meg kell előznie egy
nyertes pályázatnak, így a döntés csak ennek függvényében lesz értelmezhető.

14.

JAVASLAT A KRF ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ZRTBEN MEGLÉVŐ ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS VÉTELI
KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATALRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

AJÁNLATÁVAL

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a Régió Finansz két körben is megkereste
az önkormányzatot vételi ajánlatával, de úgy véli, hogy ennyi pénzért nincs értelme
értékesíteni a részesedést.
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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 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
20/2017.(II.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a KRF ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Zrt-ben meglévő önkormányzati részesedés vételi
ajánlatával kapcsolatos döntéshozatalra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Regionális Fejlesztési Holding Zrt.-nek a Bátonyterenye Város
Önkormányzatának tulajdonában álló 9.968 Ft névértékű, a KRF Észak-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Zrt-ben meglévő törzsrészvényei megvásárlására vonatkozó vételi
ajánlatát nem fogadja el.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Regionális
Fejlesztési Holding Zrt. vezérigazgatóját.
Határidő: azonnal, illetve 2017. február 28.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

15.

JAVASLAT

AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ VÍZIKÖZMŰ
ÉRTÉKELÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

VAGYON

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 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
21/2017.(II.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati
tulajdonú víziközmű vagyon vagyonértékelésének jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Bátonyterenye Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű
vagyonra az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. által elkészített
vagyonértékeléseket elfogadja.
Bátonyterenye Város Önkormányzata a tulajdonában, illetve résztulajdonában álló
vagyonértékelésekben szereplő adatokat a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 12. és 78. §-ában és a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól szóló 24/2013.
(V.19.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a vagyonértékelések szerinti
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vagyonértéken - avulással korrigált újraelőállítási értéken - mindösszesen:
2.047.145.221 Ft értékben 2016. december 31-i időponttal nyilvántartásain átvezeti.
A vagyonértékelés és az átvezetés fordulónapja közötti időszak változásait, illetve a
vagyonértékelésben nem szereplő vagyonelemeket a nyilvántartásokban a továbbiakban is
szerepeltetni kell.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

16.

JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI 1271 HRSZ-Ú ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ
INGATLAN TELEKHATÁR RENDEZÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési 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 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
22/2017.(II.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bátonyterenyei 1271 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlan telekhatár rendezéséről szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzati tulajdonú bátonyterenyei 1271 hrsz-ú kivett
„közterület” megjelölésű ingatlannak az St. Geopont Bt. 21-32-97-2/2016. munkaszámon
elkészített, az ingatlanügyi hatóság által jóváhagyott változási vázrajz szerinti telekhatárrendezéséhez (egy részének áthelyezéshez), amely érinti a Petre Csaba és Vaspál Gáborné
tulajdonában álló 1265 hrsz-ú, a Petre Csaba és Babcsány Zsolt tulajdonában álló 1266 hrszú és a Babcsány Zsolt és Babcsányné Czinege Erika tulajdonában álló 1275 hrsz-ú
ingatlanokat is.
A Képviselő-testület a telekalakítással kapcsolatban „csere” jogcímén elfogadja az 1271
hrsz-ú ingatlan 138 m² nagyságú területnövekedését, amelyet az 1271 hrsz-ú ingatlan
„közterület” minősítésével azonosan a forgalomképtelen vagyoni körbe sorolja. Ezzel
egyidejűleg funkcióváltozás miatt forgalomképessé minősíti az 1271 hrsz-ú ingatlan
változással érintett 88 m² területrészét és jóváhagyja annak átvezetését.
A telekalakítással és a szerződéskötéssel kapcsolatos összes költséget Babcsány Zsolt és neje
viseli.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező telekalakítással egybekötött
tulajdonszerzésről rendelkező szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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17.

JAVASLAT KISTERENYEI IPARI PARK 2022/11,12 HRSZ-Ú INGATLANOKAT
ÉRINTŐ KÖZCÉLÚ ELEKTROMOS HÁLÓZAT ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT
RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSMENTES ÁTADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a
javaslatot megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a
testületnek.
Várszegi István kérdése, hogy eredetileg miért nem volt ez benne, egyáltalán benne kellett-e
volna lennie, illetve mennyibe került az ipari park teljes egészében?
Nagy-Majdon József polgármester válaszában utal arra, hogy az, hogy miért nem volt benne,
arra a korábbi polgármester Lavajné Dóka Éva tud választ adni, hiszen ők készítették elő a
pályázatot, amit rossz tervekkel adtak be csak azért, hogy a pénzt el tudják költeni. Az ipari
parkban lévő értékes területet középen vágta ketté egy magasfeszültségű vezeték, ami azt
eredményezte, hogy a terület nem beépíthető. Ezt rendezték egy földkábellel, melynek a
költségeit az önkormányzat állta 28 millió forint értékben. Így az önkormányzatnak 172 millió
forintjába került az ipari park, amiből kicsivel több, mint 100 millió forint volt a támogatási
összeg. Az ötödik év végére 50%-os beépítettséget, 4 cég jelenlétét és 65 fő foglalkoztatottat
kell prezentálni az ipari parkban, ez vagy idén, vagy a jövő év végére fog letelni. Viszont a
cégek többsége nem oda akar terjeszkedni, hanem a 21-es út mellett.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
23/2017.(II.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye,
Kisterenyei ipari park 2022/11, 12 ingatlanokat érintő közcélú hálózat tulajdonjogának
térítésmentes átadására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 119. § (3)
bekezdése értelmében jóváhagyja a „Kisterenyei ipari park 2022/11, 12 hrsz-ú területről 20
kV-os vezeték kiváltása földkábelre” elnevezésű projekt keretében megvalósult összesen
26.019 EFt nyilvántartási értékű közcélú hálózat tulajdonjogának térítésmentes átadását a
hálózati engedélyes, ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére.
Felhatalmazza a polgármestert az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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18.

JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI TANUSZODA NKFT. FOLYÓSZÁMLAHITELE
2017. ÉVI FELVÉTELÉRE ÉS A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉSZFIZETŐ
KEZESSÉGVÁLLALÁSÁRA
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.
Várszegi István utal a városgazdálkodási osztály vezetőjének azon megjegyzésére, hogy
decemberig nyugodt, hogy átadják ezt a pénzt, utána már egy kicsit nem. Ezt az összeget
véleménye szerint úgy kell felfogni, hogy az egészségmegőrzésre és a gyerekek
mozgásigényére kerül ráfordításra. A költségvetés szempontjából óvatosan kell bánni a
folyószámlahitellel.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy volt idő, mikor az uszodának volt
folyószámla és fejlesztési hitele is, melyek konszolidálásra kerültek. Viszont az
intézményeknél szükség lenne egy puffer tartalékra is, melyhez bármikor hozzá tudnának
nyúlni, enyhítené a likvid problémákat.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
24/2017.(II.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Tanuszoda NKft. folyószámlahitel 2017. évi felvételéről és a Városi Önkormányzat készfizető
kezességvállalásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörben eljárva hozzájárul az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló Tanuszoda NKft. által - annak likviditása és a működési célú kifizetései
pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében - a számlavezető OTP Bank NyRt-től 10 millió Ft
keretösszegű naptári éven belül lejáró folyószámlahitel 2017. évi felvételéhez. A hitel
visszafizetés végső határideje: 2017. december 31.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Tanuszoda NKft. ügyvezetőjét, hogy az OTP Bank
Nyrt. felé a hitelkérelmet benyújtsa, a szükséges nyilatkozatokat és a folyószámlahitelszerződést aláírja.
3. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt folyószámlahitel és járulékai megfizetéséhez
készfizető kezességet vállal. Felhatalmazza a polgármestert és a városgazdálkodási
osztályvezetőt a készfizető kezességvállalási megállapodás aláírására, a szükséges
nyilatkozatok megtételére.
4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a hitelszerződéshez
kapcsolódóan önkormányzatot terhelő tényleges fizetési kötelezettség keletkezik, annak
összegét a 2017. évi költségvetési rendeletébe betervezi.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Nagy-Majdon József polgármester
Szedlák Imre ügyvezető
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
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JAVASLAT
A
KÖFOP-1-2.1-VERKOP-16.
AZONOSÍTÓSZÁMÚ
„CSATLAKOZÁSI KONSTRUKCIÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZER
ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉHEZ” PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

19.

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Cseresznyés István kérdése, hogy mivel egy adminisztrációs központosításról van szó a
pályázatban, amiben bár számtalan lehetőség van, lehet negatív kifutása is, készült-e felmérés
a tekintetben, hogy érinti-e ez a hivatal létszámát.
Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy ilyen felmérés nincs, de nem gondolja, hogy
lenne ilyen következménye a rendszernek. A cél, hogy a most különféle rendszereket
használó önkormányzatok rendszere egységesedik, abban meg kell tudni tanulni dolgozni
majd az ügyintézőknek. Azt várja, hogy meggyorsítja az ügyintézést és a szoftverekért kiadott
pénzt megspórolhatja az önkormányzat.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy ezzel a kormány törekvése, hogy
átláthatóbbá tegye az önkormányzati működést. A rendszerhez csatlakozás nem kerül pénzbe
ma pályázat révén, csatlakozni viszont kötelező.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
25/2017.(II.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a KÖFOP-1-2.1VERKOP-16. azonosítószámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi
határozatot fogadta el:
1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖFOP-1-2.1-VERKOP16. azonosítószámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” pályázat benyújtását jóváhagyja. Az igényelt támogatás
összege 9 000 000 Ft.
Határidő: 2017. március 6.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
2. A Képviselő-testület az elnyert támogatási összegen felül szükséges max. 1 325 000
Ft+ÁFA-t saját forrásként az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítását a Képviselő-testület ülésére
terjessze be.
Határidő: a költségvetés soron következő módosításakor
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
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AZ EFOP-1.2.11-16 KÓDSZÁMÚ „ESÉLY
PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

20.

JAVASLAT

OTTHON”CÍMŰ

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.
Sulyok Tibor hangsúlyozza, hogy a támogatás a településen le illetve visszatelepülni vágyó
fiatalok életét fogja megkönnyíteni, Várszegi István kiemeli, hogy az ingatlan mindenképp
felújításra szorul. Kéri, hogy figyeljenek arra, hogy a pályázatban leírtak maradéktalanul
megvalósuljanak.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a lakhatásról ezen ingatlan esetében is a
Humánszolgáltatási Bizottság döntene, főleg olyan fiataloknak, akikből a helyi társadalom is
profitálni tud.
Molnár Ferenc kiemeli, hogy örül a lehetőségnek a Humánszolgáltatási Bizottsággal együtt,
akik egyebekben érintették az előterjesztést.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
26/2017.(II.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az EFOP-1.2.11-16
Esély Otthon című pályázat benyújtását és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület az EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon című pályázat benyújtását
jóváhagyja.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy-Majdon József polgármestert
-

a pályázathoz szükséges előkészületek elvégzésére,
a pályázat összeállítására és benyújtására, melynek során akkreditációval,
referenciákkal rendelkező tanácsadó szervezet munkáját is igénybe veheti.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy–Majdon József polgármester
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JAVASLAT A „GYÜRKY-SOLYMOSSY KASTÉLY REKONSTRUKCIÓJA” CÍMŰ

21.

PÁLYÁZAT LEMONDÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a pályázatnál a csillagok nem álltak az
önkormányzat mellé. Kiemeli, hogy mindenkit ki fognak fizetni, aki már részt vett a
munkavégzésben a projekt kapcsán és számlát nyújtott be. Tervezi, hogy perre mennek
mindazokkal a cégekkel, amelyek lenyilatkozták, hogy rendelkezésükre áll a letéti összeg,
majd nem írták alá a pályázatot és könnyítést kértek. Az önkormányzatot jelentős kár érte, így
tervezi a teljes pályázati összeg kamatokkal növelt peresítését a cégek irányába. Bízik benne,
hogy találnak más lehetőséget az épület felújítására.
Várszegi István sajnálja a pályázat meghiúsulását, az önkormányzat többszörösen át lett
verve. Utána nézett, hogy a Solymossy-t két „s”-sel kell írni.
Cseresznyés István nem ért egyet a két „s”-sel levéltári ló tenyész levelekre hivatkozva.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
27/2017.(II.15.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye, a
„Gyürky-Solymossy Kastély rekonstrukciója” című pályázat lemondásáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a „Gyürky-Solymossy Kastély rekonstrukciója” című pályázaton
elnyert pályázati támogatásról lemond. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
döntést hivatalosan is közölje a pályázat kiírójával.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban jelzett pályázat meghiúsulásával kapcsolatos
előkészítési költségeinek érvényesítése érdekében megbízza a polgármestert a
szükséges jogi lépések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző

22.

EGYEBEK

Várszegi István kérdése, hogy az előző két testületi ülésre meg volt-e hívva a BátonyTV,
többek között arra, amikor az alpolgármester lemondott – ezzel állították meg többen. A
kidobott fenyőfákat mikor viszik el a kukák mellől? Kisterenyén jelenleg egyetlen bolt érhető
el, a Lidl, ahová két járda vezet. Az uszoda felőli le volt takarítva, viszont a másik gyatra
állapotban volt. Tömegközlekedéssel nem lehet oda eljutni. Kinek a feladata lett volna a
járdatakarítás?
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Czikora Györgyné azt kéri, hogy keressenek a Bajza úton olyan helyet, ahol nincs kátyú, az
évek óta rendezésre kért kátyúk barlangokká, üregekké váltak, a kemény tél sokat rontott az
állapotukon. Lesz idén lehetőség hinta beszerzésre, a Liget úti kerítés megcsinálására? Ne
felejtsék el a Bajza út rendbetételét, amit ígértek.
Sulyok Tibor elmondja, hogy a Bajza útra nincs értelme 033-as követ tenni, mert kiverik az
autók, ott kátyúzás és telibe aszfaltozás lenne a megoldás, utóbbira nem igazán van keret. A
játszótér kerítése csak engedély birtokában lehetséges.
Molnár Ferenc a hó eltakarítás kapcsán elmondja, hogy ne várják el a lakosok, hogy a
hókotró a kapuk előtti területeket kihagyva túrja el a havat az utcákról. A két kritikus napon a
két hókotró a városban 409 kilométert tett meg. Az emberek felelőtlenül az utcákon hagyták
az autókat és a hókotrónak kellett köztük szlalomozni, aztán kifogásolták, hogy nincs
eltakarítva, vagy az autót betemette a hókotró. Mínusz fokokban nincs értelme a sózásnak.
Megítélése szerint a nyugdíjasok voltak nagyobb számban, akik eltakarították a havat a
járdákról és egyéb helyekről. Viszont nem tapasztal a lakosság részéről segítőkészséget.
Kifogásolja, hogy a képviselők, vagy a városgondnok sem jelezték azokat a kritikus pontokat,
ahol azonnali beavatkozásra lett volna szükség. A városgondnok feladatai közé is be lehetne
venni, hogy rendkívüli helyzetben ő is lépjen.
Több helyen vannak a városban olyan elhagyatott gépkocsik, melyeken nincs rendszám, nincs
műszaki, ezeknek a tulajdonosait fel lehetne szólítani arra, hogy ne a közterületen
parkoljanak.
A Facebookon megosztotta a balassagyarmati varjú-helyzetet. A jegyzőtől azt a tájékoztatást
kapta, hogy minden engedély megérkezett, hogy a varjakat ki lehessen telepíteni. Erre nem
sok idő maradt.
Dr. Lengyel Tamás jegyző közli, hogy a kormányhivatalok hatásköre és illetékessége
változott január 1-től és Nógrád megyének is lett természetvédelmi hatásköre. Így az itteni
kormányhivatal készséges abban, hogy a fészkek áttelepítésre kerüljenek, már csak a végső
engedélyre várnak. A fák igen magasak, az áthelyezés emelőkosaras járművekkel oldható
meg. Garancia viszont arra nincs, hogy tartósan a városon kívül maradnak a varjak.
Cseresznyés István jelzi, hogy többen megkeresték azzal, hogy a nagy hidegekben a
közkutak elfagytak. Ezt jelezte az alpolgármester felé. Kérdése, hogy sikerült-e erre műszaki
megoldást találni.
Gubán Zoltán elmondja, hogy rengeteg elfagyás történt, mind a közkutak, mind az egyéni
vízórák tekintetében, igen magas a hálózati veszteség is. Nagyon sok esetben a helytelen
közkút használat vezet az elfagyáshoz. Elhiszi, hogy voltak problémák a lakosságnál, viszont
a Vízműnél ezek a problémák sokszorosan jelentkeztek. Volt kút, melyet egy nap háromszor
nyitottak újra. Meg kell egyes kutakat vizsgálni, hogy miért fagytak el.
Nagy-Majdon József polgármester reagálva az elhangzottakra elmondja, hogy tapasztalatai
szerint pl. Pásztón sokkal rosszabb volt a hóhelyzet, mint Bátonyterenyén. Több környékbeli
városban és faluban jégpáncél borította az utakat. Megköszöni Gubán Zoltánnak és
csapatának a készenlétet, a tisztes helytállást. Sok civil is részt vett a rászorulók gondozásában
a hideg időszakban. Kéri a lakosságot, hogy ne várjanak mindenben az önkormányzatra, ők is
vegyenek részt az ilyen munkákban. Régen a közkutakat használók is tettek az ellen, hogy az
ne fagyjon el. A Dankó út, Várhegy út környékén sem fog elfolyni a víz, ha az árkokat
mindenfélével teledobálják. Attitűdváltás kellene az emberek hozzáállásában.
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Gondolkodjanak felelősségteljesen azokról a dolgokról, melyek őket védik, és amelyeket ők
használnak, ne pedig arra várjanak, hogy más megcsinálja.
Sulyok Tibor kiegészíti azzal, hogy a síkosság mentesítésnek és a hó eltakarításnak van egy
menete, szabályzata, amit ők alkottak meg. A munkálatokat ennek megfelelően végzik.
Türelmet kér, hiszen egy 30 cm-es hóesésnél nem tudnak mindenütt ott lenni egy órán belül.
Rövid időn belül ott voltak mindenütt éjszak, korán hajnalban és hétvégén is. Ezt a rendszert
csak dicsérni tudja és megköszöni az abban részt vevők munkáját. Viszont volt olyan is, aki
lapáttal fenyegetőzött, amikor a hókotró a kapujába tolta a havat. Kéri az illetőket, hogy
szálljanak magukba.
Letovai Zoltán alpolgármester szeretné megvédeni a városgondnokot, hiszen neki is rengeteg
feladata volt egyrészt a melegedőkben, az elfagyásoknál, csatornaleszakadásoknál.
Folyamatosan úton volt ő is, többek között a hajléktalanokkal foglalkozó szociális
dolgozókkal.
Szeretné, ha beszélnének arról, hogy a nemzetiségi önkormányzat képviselője ismét nem
jelent meg a testület ülésén. Szerint a városban élő romák joggal várják el azt, hogy őket is
képviseljék a testületi üléseken. Szokta-e egyáltalán jelezni, hogy nem jön, lehetne-e hatni rá
valamilyen módon, mert ennek így nincs értelme, pláne akkor, ha róluk szóló napirendi pontot
tárgyalnak.
Nagy-Majdon József polgármester szerint ez egy jogi kötelezettség. Úgy véli, hogy minden
kisebbségi önkormányzat egy felfújt lufi jogkör nélkül, és ki sem találják magukat, talán egy
roma hagyományőrző egyesületnek több kerete lehetne. Viszont szükség lenne egy
kapcsolattartó személyre a testületben, aki védené a romák érdekeit, elmondaná a
nézőpontjukat, illetve képviselné a roma nemzetiségi önkormányzatban a városi testület
véleményét. Ha az RNÖ-nek van tanácskozási joga a testületben, akkor élnie is kellene ezzel
a lehetőséggel. Ezzel sok konfliktust lehetne megelőzni.
Kiss László aljegyző elmondja, hogy az RNÖ elnöke és elnökhelyettese egyaránt dolgozik.
Munkáltatóikat a törvény nem kötelezi, hogy munkaidő alatt őket elengedjék a testület
üléseire, nem térítik meg nekik a távollétre eső bérköltségeket sem, nincs tiszteletdíjuk sem.
Saját üléseiket is mindig 3 óra után tartják, amiken a hivatal érintett dolgozói mindig részt
vesznek.
Letovai Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy abban az esetben, ha nekik van problémájuk,
akkor mindegy, hogy dolgoznak-e vagy sem, akkor mindig itt vannak. De ha arról van szó,
hogy eljöjjenek a testületi ülésre, ahol meg tudnák beszélni, akkor nincsenek itt. Ha a
segítségre van szükségük, akkor megjelennek azonnal, mindegy hány óra van. véleménye
szerint, ha vállalták a pozíciót, akkor havi egy alkalommal meg tudnának jelenni az ülésen.
Cseresznyés István kéri, hogy téli időszakban, aki falusi környezetben lakik különösen
figyeljen oda a másik emberre. A hó eltakarítást csak pozitívan tudja értékelni. Megjegyzi,
hogy a csikóleveleken a Solymossy név egy „s”-sel van írva.
Nagy-Majdon József polgármester korábbi hozzászólásra megjegyzi, hogy a városi tévét bár
az önkormányzat tartja el, de tőlük független, de szeretné, ha a továbbiakban a BátonyTV-t
vállalkozásban működtetnék tovább.
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Dr. Lengyel Tamás jegyző a kidobott fenyőfákkal kapcsolatban megjegyzi, hogy több
intézményben aprítékkal fűtenek. Azt ezt előállító cég kérte, hogy a szemétszállítási cégnek
ne hagyják a fenyőket elszállítani, mert szükségük van rá. Összeszedik mindenhonnan, de
lassan haladnak. A Lidl járdatakarítással kapcsolatban kéri, hogy időben jelezzék.
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy a CBA boltok bezárása nagy ellátási
problémát jelent. Az üzemeltető tervezte, hogy Kisterenyén és Nagybátonyban is megnyitnak
újra egy-egy üzletet. Az önkormányzati tulajdonban lévő nagybátonyi üzletekkel
kapcsolatban lenyilatkozták, hogy sem a Palóckerrel, sem annak a jogutódjával nem kívánnak
közösséget vállalni. Nem fizettek 6 hónapig bérleti díjat, de az áruk kifogyásáról sem
tájékoztatták az önkormányzatot, arról a lakosoktól értesültek. Bátonyban lát megoldási
lehetőséget. A kisterenyei boltok viszont a cég tulajdonát képezik, azok további sorsába nincs
beleszólásuk.
További hozzászólás hiányában a testület ülését 14 óra 04 perckor bezárja.

k.m.f.

Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző

