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Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 29-én
megtartott üléséről.
Jelen vannak: 12 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Kiss László aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Biri Gyula RNÖ elnök
Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
Meghívottak, érdeklődők
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 06 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja meg a testület
azzal a módosítással, hogy javasolja
 napirendre venni 8. napirendi pontként az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására” című pályázat támogató okiratának módosításáról szóló
előterjesztést,
 9. napirendi pontként a Bátonyterenye, Ózdi út 43. sz. alatti 3769/A/2 hrsz-ú
üzlethelyiség bérbeadásáról szóló javaslatot,
 10. napirendi pontként a Bátonyterenyei Városi Óvoda „Iskolai, óvodai stratégiai
partnerségek pályázatban való részvételéről szóló előterjesztést.
 A meghívóban 8. napirendi pontként szereplő javaslat számozása ennek következtében
11-re módosul és megtárgyalására gazdasági érdekek alapján zárt ülést javasol.
A Képviselő-testület a napirendre és annak tárgyalási módjára tett javaslatot 12 igen
szavazattal az alábbiak szerint elfogadta:
1. A. Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Angyal Tibor tű.alezredes, kirendeltség-vezető
B. Beszámoló a Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
tevékenységéről
Előterjesztő: Bozó Krisztián tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok

2016.

évi

2. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása érdekében
intézmények és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok intézkedési tervének
elfogadására.
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
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3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző
4. Javaslat az önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatainak ellátására
vonatkozó átszervezésből eredő döntések elfogadására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
5. Javaslat a gyermekvédelmi alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról
szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
6. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
7. Javaslat az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályainak egyes
kérdéseiről szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
8. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
című pályázat támogató okiratának módosításáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
9. Javaslat a Bátonyterenye, Ózdi út 43. sz. alatti 3769/A/2 hrsz-ú üzlethelyiség
bérbeadására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
10. Előterjesztés a Bátonyterenyei Városi Óvoda „Iskolai, óvodai stratégiai partnerségek
pályázatban való részvételéről
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Egyebek
Zárt ülés keretében:
11. Tájékoztató a közétkeztetés bonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásával
kapcsolatos aktuális feladatokról
Szóbeli előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző

Nagy-Majdon József polgármester a napirend tárgyalása előtt Várszegi István képviselő által
2017. március 27-én dr. Lengyel Tamás jegyző felé feltett két kérdésre kíván válaszolni.
1.
„Tisztelt Jegyző Úr!
A Belügyminisztérium ellenőrizte a közfoglalkoztatási programunkat. A Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság 2017. március 2-án lezajlott ülésén már jeleztem, hogy szeretném
megtekinteni az ellenőrzés dokumentumait. Kérésemre sajnos senki sem tudta
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prezentálni a vizsgálatokról készült jegyzőkönyvet, a vizsgálat megállapításait. Kérem
Önt, hogy számomra tegye lehetővé a dokumentumok megtekintését.”
Nagy-Majdon József polgármester válaszában elmondja, hogy milyet megérkezik a
dokumentum a minisztériumból, akkor biztosítani fogják a betekintést.
2.
„Tisztelt Jegyző Úr!
Kérem tájékoztasson arról, hogy 2016-ban keletkezett-e az önkormányzatunknak
visszafizetési kötelezettsége pályázati támogatási megállapodásban vállalt
kötelezettségek nem, vagy nem megfelelő teljesítése miatt.
Köszönettel:
Várszegi István önkormányzati képviselő”
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy korábban már tájékoztatást adott arról,
hogy Juhász István kilépett egy pályázatból, majd később a pályázatot fel is jelentette. Ezért,
mivel nem felelt meg a kiírásnak, a Comenius török pályázatban volt visszafizetési
kötelezettség, a teljes 11 millió forint körüli összeget vissza kellett fizetni. A török partner
beszámolóját elfogadták. Vizsgálják annak a jogi lehetőségét, hogy a kilépett civil szervezeten
az okozott kárt érvényesíteni. A zárszámadás tartalmazni fogja ezt az összeget. Utal arra,
hogy a kistérségnek is volt egy jelentősebb visszafizetési kötelezettsége hanyag
adminisztráció miatt a szociális ellátáson belül, két évnyi teljes normatívát kellett visszafizetni
kamatokkal 60-70 millió forint összegben 2011-ben. Ugyanakkor 2010 végén a bölcsődei
ellátásnál szintén hanyagság miatt kellett 22 millió forintot visszafizetni.
Ezek ellenére a török-magyar kapcsolatot sikeresnek tartja, a pályázati foglalkozások elérték a
céljukat, a testvérvárosi együttműködés aláírásra vár. A török fél kérte, hogy határolódjon el
Bátonyterenye vezetése egy terrorszervezettől, amihez állásfoglalást kértek a
Külügyminisztériumtól, mely szerint ez nem tehető meg diplomáciai bonyodalmak nélkül.
Várszegi István szándékosan nem interpellációt írt. Kéri, hogy írásban is kapja meg a választ
a feltett kérdésekre, melyeket akár a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökeként is feltehetett
volna.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. A. TÁJÉKOZTATÓ A NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG
SALGÓTARJÁNI
KATASZTRÓFAVÉDELMI
KIRENDELTSÉGÉNEK 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: ANGYAL TIBOR TŰ.ALEZREDES, KIRENDELTSÉG-VEZETŐ
B. BESZÁMOLÓ A SALGÓTARJÁNI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG
2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: BOZÓ KRISZTIÁN TŰ. ŐRNAGY, TŰZOLTÓPARANCSNOK
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Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a napirendi pont előterjesztői, Angyal
Tibor tű. alezredes, kirendeltség-vezető és Bozó Krisztián tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok, akik
egyéb elfoglaltság miatt a mai ülésen nem tudnak részt venni.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12-12 igen szavazattal az alábbi határozatokat
fogadta el:
34/2017.(III.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2016. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót és azt elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
35/2017.(III.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Salgótarjáni
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a korábbi 45 perces vonulási idő 15
percre csökkent az egész megye területén köszönhetően a bátonyterenyei őrs megnyitásának.

2. JAVASLAT

AZ
ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN AZ INTÉZMÉNYEK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI
TULAJDONÚ
GAZDASÁGI
TÁRSASÁGOK
INTÉZKEDÉSI
TERVÉNEK
ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

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.
Várszegi István utal arra, hogy két önkormányzati cég 23,5 illetve 11,3 millió forintos igényt
prezentált, amit figyelembe kell venni, bár a határozati javaslat elfogadása nem jelenti azt,
hogy ezek az összegek automatikusan bekerülnek a költségvetésbe. Az intézmények
nincsenek könnyű helyzetben. Kifogásolja, hogy nyílt ülésre kiküldött anyagban feltüntetésre
kerültek név szerint, hogy ki és mennyi jubileumi jutalmat fog kapni.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a fizetések közadatnak minősülnek a
közszférában. A plusz igények nem épülnek be automatikusan a költségvetésbe, majd a
költségvetés módosításakor kell róluk dönteni, ugyanakkor az intézményvezetőknek törekedni
kell azon számok betartására, melyeket a költségvetési tárgyaláskor kialkudtak, a vezető a
legracionálisabban, a leggazdaságosabban működtesse a céget az önkormányzati érdekek
figyelembe vételével.
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
36/2017.(III.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati
fenntartású intézmények és az önkormányzati tulajdonú cégek likviditása fenntartásának
érdekében hozott intézkedési terveket, és azokat elfogadta.
Határidő: azonnal és értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Intézményvezetők, cégvezetők

3. BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ
Dr. Lengyel Tamás jegyző álláspontja szerint az önkormányzat hivatala 2016-ban is tette a
dolgát, jó színvonalon a visszajelzések szerint is. Várja a testület, az intézmények és a cégek
segítségét a közös munkában és számít a lakosság további visszajelzéseire is.
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:
37/2017.(III.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Dr. Lengyel Tamás jegyző

4. JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI
FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁTSZERVEZÉSBŐL
DÖNTÉSEK ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

EREDŐ

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Molnár Ferenc a
Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
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Várszegi István utal az ügyvezető által elmondottakra a bizottsági ülésen, mely szerint a cég
nincs könnyű helyzetben részben a széttagoltság, részben a pénzügyi helyzet miatt, kiderült az
is, hogy ekkora létszámmal ezt a feladatot nem tudják ellátni. Sok olyan feladatot is ellát a
művelődési ház, ami kiadással jár csak, bevétellel nem igazán, holott az elvárás a
bevételteremtés.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a két intézmény a feladatát most fele
akkora összegből látja el, mint amennyit a korábbi ügyvezetők, intézményvezetők kértek a
működéshez. A tagoltságból eredő több intézmény racionális működtetésére törekszenek.
Czikora Györgyné szerint a közművelődést nem lehet forintosítani. Az eredményeket majd a
beszámolókor fogják látni.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
38/2017.(III.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat
közművelődési és közgyűjteményi feladatainak ellátására vonatkozó javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
1) A Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár költségvetési szerv által
ellátott közművelődési és nyilvános könyvtári feladatok ellátását – a határozat 1.
mellékletét képező közművelődési megállapodás alapján – átadja az Önkormányzat
100%-os tulajdonában álló Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nkft.
(3078 Bátonyterenye, Berekgát köz 1.) részére továbbfoglalkoztatási kötelezettségével.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közművelődési megállapodás
aláírására.
Határidő: 2017. május 1.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
2) A Képviselő testület az 1) pontban foglalt Közművelődési Megállapodás III. fejezet
III.2. Pénzügyi feltételek pontja végrehajtása érdekében utasítja a polgármestert, hogy
az önkormányzat 2017. évi költségvetése módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet
készíttesse el és azt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
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3) A Képviselő testület úgy dönt, hogy a 2017. április 30-i nappal megszüntetésre kerülő
Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár által használt
ingatlanokat és ingóságokat a fenntartó önkormányzat visszaveszi és a Közművelődési
Megállapodás III. fejezet III.3 Tárgyi feltételek pontja a.) és b.) alpontjában rögzített
ingatlanokat (ingatlanrészeket) a feladatellátáshoz szükséges berendezési és
felszerelési tárgyakkal, egyéb eszközökkel a nemzeti vagyonról szóló törvény 2011.évi
CXCVI. törvény 11.§ (13) bekezdése alapján 2017. május 1. napjától kezdődően
határozatlan időtartamra ingyenes használatba adja a Bátonyterenyei Tanuszoda
Létesítményüzemeltető NKft. részére a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény 53. §. (2.) és 73. § (2)
bekezdése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában rögzített önkormányzati feladatok (közfeladat)
ellátása érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közművelődési Megállapodás
III. fejezet III.3. pont Tárgyi feltételek c.) alpontjában foglalt a használati
megállapodás megkötésére.
Határidő: 2017. május 1.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
4) A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár
intézményét, mint költségvetési szervet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
Törvény 11.§-ának rendelkezései alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 14.§-ában
foglaltak szerinti - a határozat 2. mellékletét képező megszüntető okirattal 2017.
április 30. napjával jogutód nélkül megszünteti.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megszüntető okiratnak a Magyar
Államkincstár részére történő megküldésére, valamint felkéri a jegyzőt a megszüntető
okirat kihirdetésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
5) A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár
magasabb vezetőjének, Szabó Zsuzsanna intézményvezetőnek a 99/2015. (IX. 09.) Öh.
számú határozattal adott, 2015. szeptember 1. napjától szóló magasabb vezetői
megbízását - a költségvetési intézmény költségvetési körön kívüli jogutódlással történő
megszüntetése miatt - 2017. április 30. napjával megszünteti.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
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6) A Képviselő-testület döntése értelmében a Bátonyterenyei Városi Közművelődési
Központ és Könyvtár által ellátott közművelődési és közgyűjteményi feladatok az
Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló - jelenleg még Tanuszoda
Létesítményüzemeltető Nkft. (3078 Bátonyterenye, Berekgát köz 1.) részére
továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel történő átadása miatt 2017. április 30. napjától
a Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár költségvetési szervnél
közművelődési és közgyűjteményi szakfeladaton foglalkoztatott 5 fő közalkalmazott
közalkalmazotti jogviszonya megszűnik a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 25/A. § (1) bekezdés szerint, a Kjt-ben meghatározott eljárásrend
alapján, melynek eredményeként az alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonya 2017.
május 1. napjától a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről hatálya alá
kerülnek.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
7) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Bátonyterenyei Televízió 2017.
május 1-től történő működtetésére a Képviselő-testület soron következő ülésére
terjesszen be javaslatot.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző

5. JAVASLAT A GYERMEKVÉDELMI ALAPELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A
FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ RENDELET ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Gembiczki Ferenc az Ügyrendi 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 foglaltak elfogadását
javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017.(III.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a gyermekvédelmi alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló
8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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6. JAVASLAT

A
SZEMÉLYES
GONDOSKODÁST
NYÚJTÓ
SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Gembiczki Ferenc az Ügyrendi 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 foglaltak elfogadását
javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017.(III.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

7. JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYAINAK
EGYES
KÉRDÉSEIRŐL
SZÓLÓ
1/2011.
(I.28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Gembiczki Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017.(III.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályainak egyes kérdéseiről szóló
1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

8. ELŐTERJESZTÉS AZ „ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ
FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA” CÍMŰ PÁLYÁZAT TÁMOGATÓ OKIRATÁNAK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
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.
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Várszegi István utal arra, hogy korábban már megállapodtak abban, hogy ha plusz napirendi
pontok kerülnek kiküldésre, akkor a képviselőket erről sms formájában értesítik. Az utólag
kiküldött 3 anyagot csak véletlenszerűen találta meg. Van közte olyan téma, amit a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság is megtárgyalt volna. Nem érti, hogy miért kellett késve kiküldeni az
anyagokat.
Nagy-Majdon József polgármester beismeri, hogy a késlekedés az ő hibájából adódott,
hiszen ragaszkodott ahhoz, hogy két anyag fontossága miatt (üzlethelyiség bérbeadása, óvodai
pályázat) mindenképp a mai ülésen kerüljön tárgyalásra. Ezek a tegnapi napon váltak
véglegessé.
Várszegi István megjegyzi, hogy nem az ellátással van problémája, hanem inkább az óvodai
utazással, hiszen már tavalyi is volt utazás a pályázat alapján, már akkor is kellett volna az
anyagot tárgyalni, inkább az el lett felejtve.
Letovai Zoltán alpolgármester hozzáteszi, hogy mindkét napirendi pontban tegnapi napon
tárgyaltak, akkor vált biztossá, hogy a testület elé terjeszthető az anyag. Rendkívüli testületi
ülést nem akartak összehívni.
Nagy-Majdon József polgármester ismerteti a napirendi pont tartalmát. A Bolyoki út
felújítását kérik a 21-es út fejlesztését követően a kivitelezőktől. Az Orgona út felújítását a
Viessmann-ig tervezik.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
39/2017.(III.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat támogató okiratának
módosításáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület egyetért a 66/2016.(V.30.) Öh. sz. határozattal elfogadott, az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat
eredményeként a Belügyminisztériummal megkötött BMÖGF/93/2016 sz. támogatási
megállapodás módosításával akként, hogy a pályázati forrásból a Bolyoki út belterületi
szakasza helyet az Orgona út kerüljön felújításra.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy-Majdon József polgármester

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy-Majdon József polgármestert a támogatói
okirat módosításához szükséges előkészületek elvégzésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy-Majdon József polgármester
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9. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE, ÓZDI ÚT 43. SZ. ALATTI 3769/A/2 HRSZ-Ú
ÜZLETHELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA
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 örül a bérbeadásnak, hiszen a település ellátása a 4 CBA bolt kiesésével
igencsak visszaesett. Az önkormányzatnak is jó, hogy nem üresen áll egy ingatlana, hanem
bevételt termel.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy a CBA a 4 központi helyen lévő boltjával
szinte monopolhelyzetben volt a városban. Nagybátony forgalmát jelenleg az Uniker és a
Penny látja el, Kisterenyén pedig csak a LIDL érhető el. A Palócker csődje nagymértékű
negatív hatással volt a szolgáltatásra. Az egyik nagybátonyi üzletet egy helyben élő család
veszi bérbe, akik szívvel-lélekkel csinálják a kereskedelmet. Bízik benne, hogy a 21-es út
melletti CBA boltot a felszámolás ideje alatt ki tudják béreltetni és boltot nyitni. Emellett
folynak a tárgyalások egy nagyobb Spar üzlet nyitásáról a 21-es mellett.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
40/2017.(III.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye, Ózdi
út 43. fsz. 2. sz. alatti 3769/A/2 hrsz-ú üzlethelyiség bérbeadásáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati
rendelet 46.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján - lakossági élelmiszerellátás biztosítása
céljából végzendő kiskereskedelmi tevékenységre tekintettel - a Bátony Uniker Kereskedelmi
Kft. (székhely: 3070 Bátonyterenye, Széchenyi út 17. Cg-j: 12-09-001970, ügyvezető: Orosz
Tamás, fő tevékenységi kör: élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem) részére bérbe
adja az önkormányzati tulajdonú Bátonyterenye, Ózdi út 43. fsz. 2. sz. alatti 3769/A/2 hrsz-ú
252 m² nagyságú üzlethelyiséget.
A bérleti szerződés főbb feltételeit az alábbiakban határozza meg:
 bérleti szerződés időtartama: 10 éves határozott idő,
 bérleti díj inflációkövető, összege 2017. évben havi 226. 156 Ft + ÁFA = 287.219 Ft
 kaució: 2 havi nettó bérleti díj összege,
 a helyiség felújítása esetén a tulajdonost terhelő felújítási munkáltok indokolt
költségének összegéig, maximum a havi bérleti díj 50 %-os mértékéig történő
bérbeszámítás lehetséges,
 a bérleti díj a birtokbaadástól esedékes azzal, hogy a bérlő a felújítás időtartama alatt
1 hónapig mentesül a bérleti díj fizetése alól.
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A Képviselő-testület utasítja a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkozatási NKft-t hogy a
bérleti szerződést a fenti feltételek és a lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet előírásai, valamint az önkormányzati érdekek figyelembevételével
kösse meg.
Határidő: azonnal, illetve 2017. április 30. bérleti szerződés megkötésére
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Gubán Zoltán Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási NKft.
ügyvezetője

10. ELŐTERJESZTÉS A BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA „ISKOLAI, ÓVODAI
STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK PÁLYÁZATBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
41/2017.(III.29.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Városi Óvoda „ISKOLAI, ÓVODAI STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK” pályázatban való
részvételét és az alábbi határozatot hozta:
1.

A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Városi Óvoda által az „ISKOLAI, ÓVODAI
STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK” c. pályázaton elnyert támogatási összegből
megvalósítandó program végrehajtásával egyetért.
Határidő:
Felelős:

pályázati kiírás szerint
Tóthné Kállói Mária Óvodavezető

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Városgazdálkodási Osztály vezetőjét, a Bátonyterenyei
Városi Óvoda költségvetésének módosítására, a pályázathoz szükséges lebonyolítás
elvégzésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kovács Krisztián Városgazdálkodási osztályvezető

EGYEBEK
Biri Gyula RNÖ elnök az előző testületi ülésen elhangzottakra reagál. A választásokkor kérte
a polgármestert, hogy adjon neki munkát, amire ígéretet kapott, de nem történt meg. Mivel az
általa betöltött pozícióért nincs semmiféle juttatása, így dolgoznia kell, hogy a családját
eltartsa, ezért nem tud részt venni minden testületi ülésen. A mai részvétel is lehet, hogy az
állásába kerül.
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Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy volt lehetősége közmunkán dolgozni, de
ott is adódtak problémák. Mindig volt arra indok, hogy miért nem jelentek meg a testületi
ülésen. Voltak olyan kérdések, témák a napirenden, amik a kisebbséget érintették és szükség
lett volna az RNÖ véleményére is. Azt kérték, hogy legalább ezeken az üléseken legyen jelen
valaki az RNÖ képviseletében, de azt sem teszik meg, hogy jelezzenek, ha nem lesznek jelen
az ülésen. A lakosság a tv közvetítéseken keresztül azt látja, hogy az RNÖ nem képviseli az ő
érdekeiket a testületi üléseken. Az RNÖ vezetése vállalt feladat, az elnök tegyen ennek eleget,
hiszen a városi önkormányzat biztosítja az alapvető működési feltételeket, partnerként tekint
az RNÖ-re. Az elnököt helyettesítheti is más RNÖ tag a testület ülésein.
Molnár Ferenc megjegyzi, hogy az áttelepítéssel csak még több lett a városban a varjak
száma. A problémára megoldást kell keresni, akár a fák kivágását is meg kell gondolni. Kéri,
hogy ne ragaszkodjanak a lakosok ezekhez a fákhoz. Októberig ismét nem lehet a
varjúfészkekhez nyúlni.
Dr. Lengyel Tamás jegyző megjegyzi, hogy sajnos a varjak nagyobb becsben vannak a
jogszabályok biztosította keretek között, mint az érintett lakosok, intézmények, szolgáltatók.
Bíztak benne, hogy az engedélyezett munkálatok sikerrel járnak, de a varjak még nagyobb
kolóniát hoztak létre. Most nem lehet szeptemberig a fákhoz, a fészkekhez nyúlni. Volt arra is
példa, hogy a Vízmű területén fészket tartalmazó életveszélyessé vált fát kivágtak, ami miatt
az egyik lakos feljelentést tett a természetvédelmi hatóságnál. Újabb eljárást indítanak az
ügyben.
Czikora Györgyné nem érti, hogy miért kell olyan jogszabályt életben tartani, melyet az élet
nem igazol, hiszen a varjak lassan az egész várost elfoglalják. Egészségtelen a Vízmű
területén is, hogy tömegesen vannak varjak.
Letovai Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy nem elég, hogy a varjak a természetvédelmi
törvény alá tartoznak, nemzetközi egyezmények is védik őket. Engedélyt arra kaptak, hogy
2017. Február 28-ig megszüntessék a fészkeket bizonyos belvárosi területeken, amit meg is
tettek. Arra már nem volt befolyásuk, hogy a varjak visszaköltöztek, még nagyobb számban.
Október 1-től ismét engedélyezett, hogy a fészkeket mozgassák, de a tapasztalatok tükrében
sok eredményt nem vár ettől. Át kell gondolni, hogy mi legyen a fészkeknek otthont adó
fákkal, illetve azt is, hogy a lakosság egy részét a fészkek zavarják, míg másik részüket a fák
kivágása zavarná. Az érzékeny téma miatt akár lakossági fórum is összehívható. Megoldást
jelenthet a nagy fák kisebb termetű fákra történő kicserélése, ezzel a varjak költözésre
lehetnének kényszerítve. Kéri a lakosság türelmét és megértését.
A városi költségvetés szűkössége miatt felhívja mindenki figyelmét arra, hogy a lakosok ne
várjanak a szociális tűzifára, mert az nem jár, hanem adható, inkább mindenki gondoskodjon
a tavaszi-nyári időszakban a tüzelő beszerzéséről. A város nem kap célzott támogatást a
tűzifára. A jövőben csak a ténylegesen egészségi állapot miatt rászoruló személyeknek fog
segíteni az önkormányzat tűzifa ügyben.
Várszegi István nem tartja megoldásnak, hogy az összes fát kivágják, akár az interneten is
lehetne segítséget kérni. Elharapózónak látja a huliganizmust a városban (kukák
felborogatása, ráhajtanak a gyepre, felfeszegetik a padokat, eldobált szemét), valamit tenni
kell a megfékezésére.
Dr. Lengyel Tamás jegyző mindezért az emberek hozzáállását, viselkedését okolja, amin a
közterület felügyelő sem fog tudni segíteni. Egyetlen megoldás az önkéntes jogkövetés lenne.
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Molnár Ferenc jelzi, hogy sokan keresték a Falu részről, mert négy utcában (Hősök, Mátrai,
Nyárja, Lengyendi) nincs vezetékes gáz, hogyan lehet ezt utólag létesíteni, hol indítható el ez
a folyamat, mert igen drága volt fával fűteni a télen, illetve sokszor volt fahiány a télen a
tüzépeken. A Nyárjasban 6 ház előtt nincs kiépítve a vezetékes víz, csak csatorna.
Megvizsgálták-e azt, hogy minden házban fizetnek-e szemétszállítási díjat, elviszik-e a
szemetet, soknak nincs még kuka sem. Sokat kínlódnak a széthordott szeméttel. A
megoldható problémákat jelezzék a lakosok a közmunka vagy a hivatal felé, de ne mindent az
önkormányzattól várjanak el.
Cseresznyés István jelzi, hogy a maconkai Csevicére egy ideje ki van téve a nem iható tábla,
sokan kérdezik, hogy mi az oka.
Domonkos Sándor városüzemeltetési ügyintéző elmondja, hogy az ANTSZ Bátonyterenyén
több forrás vizének a bevizsgálását írta elő. Több forrás vizét a helyi, környékbeli lakosság
évtizedek óta fogyasztja, megszokták annak az összetételét, fogyasztásuk nem okoz
egészségügyi problémát. Ezen vizek összetétele az ivóvíz szabványoknak nem felel meg, mert
ezekben sokkal több az oldott anyag, illetve bakteriológilag sem lehet levédeni őket. Coliform
baktériumok nem lehetnek jelen ivóvízben és ezért az önkormányzat kötelezettsége a tábla
kirakása, ami figyelmeztetésre szolgál, hogy egy olyan személy, aki nincs hozzászokva ehhez
a vízhez, akár beteg is lehet tőle. A forrás környezete rendezésre került, így a vízminősége is
jobb lett.
Gubán Zoltán ügyvezető hozzáteszi, hogy a Heves Megyei Vízmű két alkalommal is
vizsgálta a vízminőséget, coliform baktériumot találtak benne, ami 100 emberből lehet, hogy
egynél fertőzést okoz.
Nagy-Majdon József polgármester további hozzászólás hiányában a következő napirendi
pont megtárgyalására zárt ülést rendel el, a testület nyilvános ülését 11 óra 26 perckor
berekeszti.
A Képviselő-testület ülése ezt követően zárt ülés keretei között folytatódik, melyről külön
jegyzőkönyv készül.
k.m.f.
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