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Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 25-én
megtartott üléséről.
Jelen vannak: 11 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Kiss László aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Biri Gyuláné RNÖ képviselő
Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
Meghívottak, érdeklődők
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 11 fő jelen van, Macska
Tamás képviselő távolmaradását előzetesen jelezte, a Képviselő-testület határozatképes, az
ülést 10 óra 24 perckor megnyitja.
Tájékoztat arról, hogy Cseresznyés István képviselő 2017. április 19-én kelt levelében
kezdeményezte, hogy a Képviselő-testület tűzze napirendjére az európai béruniót célzó
polgári kezdeményezés támogatásáról szóló képviselői önálló indítványát, és az általa
megfogalmazott határozati javaslat elfogadását. A kezdeményezés indokolása és a határozati
javaslat a képviselők részére megküldésre került, melynek napirendre tűzéséről a napirendi
javaslat elfogadása előtt a testületnek döntenie kell.
A Képviselő-testület 3 igen, 5 nem és 3 tartózkodó szavazattal Cseresznyés István képviselői
önálló indítványának napirendre tűzését nem fogadta el.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi
javaslatot tárgyalja meg azzal a módosítással, hogy


Javasolja, hogy a meghívó szerinti 5. napirendi pont 2. napirendi pontként kerüljön
megtárgyalásra.
 Javasolja napirendről levenni a meghívóban 8. napirendi pontként szereplő, a
Bátonyterenye TV további működtetéséről szóló javaslatot.
Ennek kapcsán az alábbiakról tájékoztatja a testületet:
A Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár 2017. április 30-án
jogutód nélkül megszűnik. Az intézmény kapcsolt feladatként látta el a Bátonyterenyei
Városi Televízió működtetését.
Az intézmény, mint a médiaszolgáltató, jogutód nélküli megszűnése miatt a
Bátonyterenyei Városi Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala a 2017. április 30. napjával törli a
hatósági nyilvántartásból. A Bátonyterenye TV további működtetéséről szóló
javaslatot a későbbiekben terjeszti a testület elé.
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A napirendi pont levételének következtében a további napirendi pontok számozása
eggyel csökken.
Javasolja napirendről levenni a meghívó szerinti 14. napirendi pontot. Ezzel
kapcsolatban elmondja, hogy polgármesteri hatáskörben megkötöttek egy szerződést a
csokoládégyár későbbi tulajdonosával. Viszont ha a beépítés megkezdődik, akkor a
testületnek ezt újra kell tárgyalnia, ezért annak esedékességekor fog újra testület elé
kerülni az ügy.
Javasolja napirendre venni 13. napirendi pontként az ülés előtt kiosztott, a
többszörösen módosított, Bátonyterenye Város Településszerkezeti Tervének, Helyi
Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló
16/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelet 0253/4 és 2022/9 helyrajzi számú
részterületekre vonatkozó módosításának előkészítésére tett intézkedésekről a
képviselő-testület tájékoztatására készült előterjesztést,
és 14. napirendi pontként szintén az ülés előtt kiosztott, EFOP-3.7.3-16 „Az egész
életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című pályázati kiírásra pályázat
benyújtásáról szóló előterjesztést,
A meghívóban 16. napirendi pontként szereplő javaslat megtárgyalása az óvodavezető
ülés előtt tett nyilatkozatának megfelelően zárt ülés keretei között történik.

A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 11 igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadta:
1.

Tájékoztató Bátonyterenye város közrend, közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Révész Ákos városi rendőrkapitány

2.

Javaslat a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Fáy András Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma további működésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

3.

Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző, Tóth Józsefné intézményvezető

4.

Tájékoztató a 2016. évi közfoglalkoztatási tevékenységről
Előterjesztő: Letovai Zoltán alpolgármester

5.

Beszámoló a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának
2016. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

6.

Javaslat a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nkft. alapító okiratának
módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

7.

Javaslat a Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

8.

Javaslat a Bátonyterenye, Szabadság út 2/A. sz. alatti ingatlan bérletével kapcsolatos
döntésekre
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
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9.

Javaslat a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Bátonyterenyei helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 2016. évi
beszámolójával, ellentételezési igényével kapcsolatos döntéshozatalra
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

10.

Javaslat önkormányzati tulajdonú garázsaltalaj ingatlanok értékesítésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

11.

Javaslat
lőtér-fejlesztési
programban
történő
szándéknyilatkozatra
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

12.

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

13.

Előterjesztés a többszörösen módosított, Bátonyterenye Város Településszerkezeti
Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról
szóló 16/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelet 0253/4 és 2022/9 helyrajzi számú
részterületekre vonatkozó módosításának előkészítésére tett intézkedésekről a
Bátonyterenye, Köztársaság úti 2022/11 hrsz-u ingatlan bérleti szerződésének
jóváhagyására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

14.

Előterjesztés az EFOP-3.7.3-16 „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés
biztosítása” című pályázati kiírásra pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

15.

Egyebek

részvételre

vonatkozó

Zárt ülés keretében:
16.

Javaslat a Bátonyterenyei Városi Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.

TÁJÉKOZTATÓ BÁTONYTERENYE VÁROS KÖZREND, KÖZBIZTONSÁGÁNAK
HELYZETÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: RÉVÉSZ ÁKOS VÁROSI RENDŐRKAPITÁNY

Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Révész Ákos városi
rendőrkapitányt, aki előterjesztőként részt vesz a napirendi pont tárgyalásán. Szent György
napja alkalmából megköszöni a városi rendőrség állományának munkáját.
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Várszegi István szerint is jól végzi a városi rendőrség a munkáját. Kérdése, hogy az
önkormányzat által is támogatott kamerarendszer mennyire könnyíti meg a munkájukat, mik a
tapasztalatok.
Révész Ákos elmondja, hogy a kamerarendszer már a telepítése napján eredményt ért el,
hiszen már akkor sikerült jogsértő személyt felderíteniük. Több jogsértés elkövetőjének
felderítésében nyújtott már segítséget.
Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy tervezik a kamerarendszer bővítését, ami
a városon áthaladó forgalmat tudja figyelni. Vannak még olyan helyek, melyeken indokolt
lenne a kamerák elhelyezése. Kérdése a rendőrkapitányhoz, hogy mennyire érzi az állományt
leterheltnek.
Révész Ákos szerint a határvédelem plusz feladatokat ró az állományra, de érzik ennek
fontosságát. Az állomány jó közösséget alkot. Minden útba indításnál jelen van vezetőként.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
44/2017.(IV.25.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bátonyterenye város
közrend, közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztatót és azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Révész Ákos városi rendőrkapitány

2.

JAVASLAT A SALGÓTARJÁNI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FÁY ANDRÁS
SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA
TOVÁBBI MŰKÖDÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy a kiküldött anyaggal ellentétben nem kér
döntést a testülettől a napirendi pont tárgyalása végén, csupán vitára bocsátja azt. Szeretnének
a városban egy közszolgálati szakgimnáziumot és kollégiumot indítani. Hasonló középiskola
jelenleg Miskolcon és Békés megyében van. a rendőrkapitánnyal egyeztetve szeretnének egy
teljesen új intézményt létrehozni 1-4. osztályos gimnáziumi képzéssel, kötelező bentlakással.
Meglátogattak egy ilyen intézményt Debrecenben. Egyelőre a döntéshozók előtt van a terv,
nem hoztak döntést felőle. Utal arra, hogy 2011-ben Nógrád megye jegyzője kereste meg az
önkormányzatot, hogy a Váci gimnáziumot összevonhassák a Fáyval, hiszen a bátonyterenyei
középiskolai oktatás problémái nem új keletűek, visszanyúlnak egész az 1993-94-es évekig,
amikor az akkori testület arról hozott döntést, hogy az intézmények fenntartását átadják
Nógrád megye közgyűlésének, de az intézmények tulajdon és használati jogát nem adták át.
Most az érezhető, hogy a két helyi középiskola mintegy elfekvő lett. Fogy a gyereklétszám, a
Váciban alig több mint 100 tanuló van, a Fáyban 220 fő van. De fogy a gyereklétszám a
tarjáni Borbélyban, is, bizonyos szakmákra nem is jelentkeznek. Próbálták a helyi munkaerő
piaci igényekhez alakítani a képzést, de pl. a műanyagipari képzésre 4 jelentkező volt.
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Érezhető, hogy a helyi középiskolákkal valamit kezdeni kell. Fogynak a gyerekek az általános
iskolákban is.
Mivel az elképzelésekről még nincs döntés, bizonytalan helyzetet nem kíván teremteni, így
emiatt kéri a testületet, hogy ne hozzon döntést a mai napon. A napirendre tűzés apropóját az
intézményi igazgatóválasztás adta. A két jelölttel közölte, hogy nem elégedett az
intézményben és azon kívül tapasztalható fegyelemmel, a tanulók felfeszegették a tűzvédelmi
ajtót, nem öltöznek át testnevelés órán, annál is inkább, mert tapasztalható, hogy az
intézménybe a hátrányos helyzetű diákok iratkoznak be elsősorban. Folyamatos egyeztetést
kér Gembiczki Ferenccel a Szakképzési Centrum igazgatójával az intézmény további sorsáról.
Czikora Györgyné utánajárva megtudta, hogy az intézményben tanuló diákok csak kb. 30%a bátonyterenyei, amiből az éves lemorzsolódás kevesebb, mint 10%. Az akár elfogadható is
lenne, hogy a gyerekek Salgótarjánba járnak iskolába, de mi lesz a szakállománnyal? A
fegyelemről elmondottakkal teljes mértékben egyetért. Tragikus, ami az intézménynél
tapasztalható a szünetekben és a tanítás végén. Örülne a magasabb szintű gimnáziumnak, mert
az együtt járna egy magasabb szintű tudással és fegyelemmel. Viszont azt sem szeretné, ha
kiürítenék az iskolát, engedélyt viszont nem kapnák meg az új iskolára.
Nagy-Majdon József polgármester szerint a magasabb színvonalra garanciát jelenthet egy
magasabb szintű oktatói gárda, akik a gyengébb képességűeket is megfelelően tudják oktatni.
Ugyanakkor fontos, hogy az intézménynek jó neve legyen. Az intézmény respektje fontos a
szülőknél, vannak intézmények, ahová a szülők szívesebben íratják gyerekeiket. Fontos, hogy
egy intézmény piacképes tudást adjon.
Cseresznyés István szerint egy elitiskola elindításával a térség képzettsége még nem lesz
jobb. Azok a gyerekek, akik csak egy ilyen iskolát tudnak elvégezni, még a városban
maradnak. Az elképzelés önmagában jó, bár van benne kockázat. A döntés súlya miatt
szélesebb körű társadalmi egyeztetést javasol. Nincs a rendész képzés ellen, bár inkább
szakmunkásképzés párti, hiszen a jó szakmunkásokból hiány van ma Magyarországon.
Nagy-Majdon József polgármester abban lát lehetőséget a szakképzésben, hogy a
középiskola elvégzését követően akár egy fél éven belül másik szakma megszerezhető legyen.
Ha egy iskolának nincs jó neve, lehetnek ott akár a legjobb pedagógusok, akkor sem fogják
oda íratni a gyerekeket. Most fennáll a veszélye, hogy intézkedés híján a Fáy és a Váci el fog
sorvadni a gyereklétszám csökkenése miatt. A két intézmény dupla költséggel jár,
összevonásuk mégis nehezebb lenne, hiszen két külön minisztérium alá tartoznak. Nincs a
Fáy ellen, viszont a fegyelemmel komoly gondok vannak az intézményben. Esetleges veszély,
hogy ha azok jönnek a Fáyba, akiket máshová nem vesznek fel, az iskola elvégzése után a
más településekről ide járó tanulók is a városban maradnak és a munkanélküliek számát
gyarapítják. Olyan megoldást keresnek, amivel egy magasabb képzést tudnának a városba
hozni.
Letovai Zoltán alpolgármester a legnagyobb hibának azt látja, ha a város közoktatása
tekintetében nem csinálnak semmit, legyen szó akár az általános vagy a középiskolákról.
Probléma, hogy nagyon gyenge a gyerekállomány minden intézményben. Emiatt rossz az
iskolák hírneve, ami abban is megmutatkozik, hogy sokan már az általános iskolás korosztályt
a környező falvak iskoláiba íratják be. A 24. órában vannak, hogy lépni kell. Eddig mindenki
tologatta a problémát. Az önkormányzatnak kevés lehetősége van beavatkozni az iskolák
életébe, de már az általános iskolában kezdeményeztek egyeztető fórumot, rendkívüli szülői
értekezletet összehívni.
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Bátonyterenye általános iskoláját végzett tanulók közül 26 % nem tanul tovább a mérések
szerint. Az iskola megszabadul ezektől a tanulóktól, de további problémát jelentenek a
városnak. A középiskolák minősége annyira leromlott, hogy már egyre gyengébb képességű
tanulók iratkoznak be. Most az egész létszám annyi a Váciban, mint korábban egy végzős
évfolyam létszáma. A Fáyban sincs olyan szakma, ami vonzó lehetne, az ott indított képzések
nem piaci alapon jöttek létre, hanem azért, hogy az ott dolgozó pedagógusoknak meg legyen
az óraszáma. Az ott végző tanulók zöme munkanélküli, vagy a közmunka programban próbál
helyt állni. Az intézkedéseknél nem az egyéni érdekeket kell figyelembe venni, hanem a város
érdekeit, annak érdekében, hogy a városban működőképes iskolák legyenek fegyelemmel,
hiszen az itt tanulók jelentős részének problémái vannak a közösségi együttéléssel.
Cseresznyés István teljes mértékben egyetért az alpolgármester által elmondottakkal. Viszont
mindez fog-e tudni változtatni Bátonyterenye és környéke siralmas képzettségén, mi lesz
ezekkel az emberekkel, ha még onnan is kiszorulnak. Viszont lehet, hogy a jó nevű képzésből
ne Bátonyterenye fog profitálni. Az elitképzés nem megoldás a gyenge képességű tanulók
problémájára.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy egy közszolgálati jellegű gimnáziumban
gondolkodnak. Véleménye szerint azokra a településekre mennek a cégek is, ahol jó
színvonalú az oktatás, megindul a kulturális élet is. A gyengébb képességű tanulóknak
megoldást jelenthet a salgótarjáni Borbély iskola. Ők egyelőre csak javaslatot tudnak tenni a
fenntartónak. Most a problémák megfogalmazására van lehetőség. Össze van hívva az
oktatási kerekasztal, ott foglalkoznak a problémával, de lehet, hogy az önkormányzatnak
anyagilag is hozzá kell járulni. Ha jó színvonalú az oktatás, eléri a célját, akkor a városban is
felpezsdül az élet, ha nem, akkor a város csúszik lefelé.
Várszegi István szerint a problémamegoldással a városi oktatás terén a 24. órában vannak.
Örül annak, hogy a városvezetés felismerte, hogy valamit tenni kell, mert már a város
rovására mennek a történések. Óvodától a középiskoláig kell a problémákkal foglalkozni.
Szakemberek vannak a városban, több dolog is futhat párhuzamosan az oktatás terén.
Elkeserítő, hogy egyre magasabb azok száma a városban, akik még a HÍD programba sem
illenek be, úgy kerülnek ki az iskolából, hogy 3 osztályt tudott elvégezni 16 évesen. A
probléma megoldása mindenki érdeke, szülőké, pedagógusoké, városvezetőké egyaránt.
Gembiczki Ferenc utal arra, hogy 2007-ben összevonták a Fáyt a Borbéllyal, 2015-ben az új
szakképzési rendszer bevezetésével ismét önálló intézmény lett. Igyekeztek olyan szakmákat
indítani, amihez adottak a személyi és tárgyi feltételek az adott intézményben, de ezek közül
sokra nem is jelentkeznek. Lányok számára kevesebb a lehetőség, de a kazári cég nagy
számban tudna gépi hímzőket alkalmazni. Egyetért azzal, hogy a legfontosabb a fegyelem
helyrehozása, ami miatt a következő igazgatónak határozott intézkedéseket kell tennie. A
tanárok mindent megtesznek, ami tőlük telik. Szinte a legnagyobb a lemorzsolódási arány a
Fáyban. Az ott tanulókat el tudnák helyezni más iskolákban, a tanárokat már más lenne
elhelyezni. A szülő szerepe kulcsfontosságú a problémák kezelésében. Elsőként a megyei
gimnáziumi helyek töltődnek fel, majd a jó nevű technikusképzések és csak a maradék
választja a szakmunkásképzést. Folyamatosan egyeztetnek a kamarával, illetve a cégekkel,
hogy az ő igényeiknek megfelelő képzéseket tudják indítani. A tanulók 60-70%-a duális
képzésben vesz részt. Kérdése, hogy mennyi az általános iskolába várható beiratkozó tanulók
száma, hiszen egyre kevesebb az általános iskolákban az induló gyereklétszám megyeszerte.
Ebből később nehéz lesz ennyi középiskolát feltölteni. Nem azokból lesznek a
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munkanélküliek, akik végzettséget szereznek és dolgozni akarnak, hanem azokból, akik nem
akarnak tanulni sem és végzettséget sem szereznek.
Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy van olyan általános iskola, ahol az eddigi két
osztály helyett már csak egy első osztály fog indulni.
Gembiczki Ferenc az ülésről távozott, a testület létszáma 10 fő.
Biri Gyuláné RNÖ képviselő jó ötletnek tartja az oktatással kapcsolatos elképzeléseket. Volte már egyeztetés az elképzelésekről a Fáyba járó gyerekekkel és szüleikkel? A kisebbségi
önkormányzat eddig is tartotta a kapcsolatot az iskolákkal és próbálnak a szülőkkel is szót
érteni és arra ösztönözni, hogy a gyerekek járjanak iskolába. A problémák megoldását
legalulról kell kezdeni. Hibának tartja, hogy a tankötelezettséget levitte 16 évre, ő még emelt
is volna rajta.
Nagy-Majdon József polgármester nagy problémának látja, hogy a kis létszámú osztályokat
megszüntették, a szakma nincs felkészülve az integrált oktatásra. Nincs tehetséggondozás, a
jó képességű gyerek nem kap tudásának megfelelő feladatot, a rossz képességű nincs
korrepetálva, meg sem érti a feladatot, mindkettő rosszalkodással köti le magát, így a tanórák
nagy része a fegyelmezésről szól. Kis létszámú osztályban könnyebb a problémákat kezelni.
Ez leginkább a rendszer hibája, nem a pedagógusoké. Úgy kerülnek ki gyerek az általános
iskolából, hogy az alapvető képességek sincsenek a birtokában, így esélye sincs a
középiskolában helyt állni.
Várszegi István óva int attól, hogy egymásra mutogassanak. Olyan szociális háttérrel
érkeznek gyerekek iskolába, hogy a felzárkóztatásuk lehetetlen, a pedagógusok nincsenek
felkészülve a problémákra.
Dr. Lengyel Tamás utal arra, hogy az elmúlt héten a Kossuth Iskolában össze kellett hívni
egy rendkívüli szülői értekezletet a gyámhivatal, a gyermekvédelem, intézményfenntartó
részvételével, mert 5 család gyerekei lehetetlenné teszik a tanítást az iskolában. Hatósági
eljárást kellett ellenük kezdeményezni. Az ilyen renitens családok ellen kell fellépni közösen.
Nagy-Majdon József polgármester hangsúlyozza, hogy az ilyen problémák kezelésében
minden érintettnek ki kell venni a részét.
Biri Gyuláné jelzi, hogy nem tudtak erről a rendkívüli értekezletről és azt elindító
problémákról, de partnerek a megoldásban.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy az igazgatóválasztásnál is a rend pártján
áll, így Csank Csaba mellett teszi le a voksát. A napirendi pont vitáját ezt követően
döntéshozatal nélkül lezárja.
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3.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS
GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ,
TÓTH JÓZSEFNÉ INTÉZMÉNYVEZETŐ

Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Tóth
intézményvezetőt, aki előterjesztőként részt vesz a napirendi pont tárgyalásán.

Józsefné

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a tájékoztatót
megtárgyalta és az abban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Várszegi István megjegyzi, hogy a leírtak teljes mértékben megerősítik az előző napirendi
pontnál elhangzottakat. Az 5. oldalon elírásra figyelmeztet a gyermekétkeztetésnél.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
45/2017.(IV.25.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az az önkormányzat
2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló - az előterjesztés
mellékletét képező - átfogó értékelést és azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Tóth Józsefné intézményvezető

4.

TÁJÉKOZTATÓ A 2016. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL
ELŐTERJESZTŐ: LETOVAI ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER

Letovai Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a mezőgazdaság speciális volta miatt nem
biztos, hogy azt, amit előző év őszén elterveznek, az kivitelezhető lesz a következő év
tavaszán az időjárás és egyéb körülmények befolyásoló hatása miatt. Ezért térnek el a
tervezett és a megvalósult számok.
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a tájékoztatót megtárgyalták és az
abban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Várszegi István elmondja, hogy jól szórakozott a kiküldött anyagon, hiszen 10 év alatt még
sosem kapott két egyforma, összehasonlítható táblázatot. A konyhakerti növények nincs
szétbontva, a mértékegységek nincsenek feltüntetve, néhány mondat értelmezhetetlen, nagyon
apróban vannak az adatok feltüntetve, nehezen olvasható. Kéri, hogy a közmunkával
kapcsolatos beszámolót minden képviselő kapja meg. Próbáljanak meg úgy tervezni, hogy ne
kelljen pénzt visszafizetni. A program átláthatóságát biztosítsák a képviselők részére.
Letovai Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a beszámoló a Belügyminisztérium elvárása
szerint készült. Ha többre kíváncsi valaki, akkor tegye fel a kérdéseit.
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Dr. Lengyel Tamás jegyző felhívja a figyelmet, hogy minden egységnél feltüntetésre
kerültek a mértékegységek. Az lefolytatott ellenőrzés jegyzőkönyvéből nem kaptak, csak egy
összefoglaló jelentés készült, amit továbbított Várszegi István képviselőnek.
Nagy-Majdon József polgármester kiemeli, hogy az előterjesztés a közfoglalkoztatási cég
adataira épül.
Sulyok Tibor ismerteti a tervezés menetét. A táblázat a Belügyminisztérium táblázata, azon
módosítani nem tudtak, a mértékek a tervnél vannak feltüntetve. A szöveges részben pedig
feltüntetésre kerültek a problémák, melyek között a létszám feltöltése volt a legnagyobb.
Király Attila az állatlétszám tervezésének menetét ismerteti, aminél fő szempont volt a
gazdaságosság.
Várszegi István továbbra is kifogásolja, hogy a táblázatokon nem egyszerű értelmezni.
Kérdéseit kíváncsiságból teszi fel.
Nagy-Majdon József polgármester szerint a táblázatok az elvárásnak megfelelően készültek,
nincs rejtegetnivaló, így bármilyen feltett kérdésre választ adnak. Kéri a
közmunkaprogramban dolgozókat, hogy készüljenek az önfenntartó jövőre. Fontos, hogy
legyen gazdája a városnak, ne kelljen külön szólni, hogy takarítsanak maguk után a városban.
Ugyanakkor a lakosságnak is jobban kellene figyelni a közterületekre, ezzel is
tehermentesíthető lenne a közmunka. Hiába teszik széppé, felújítottá a várost, ha az ott élők
nem becsülik kellőképpen.
Gagyi Róbert utal arra, hogy a nála lévő jegyzőkönyv szerint a közmunka beszámoló
részletes és áttekinthető. Erre Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökeként
kitérhetett volna.
Sulyok Tibor a nullás tervezés kapcsán elmondja, hogy a tavaszi árpa nem volt betervezve. A
terület adott volt, így ami ott megtermett azt összességében szerepeltetik konyhakerti
növényként. Görögdinnyével először próbálkoztak, ami értékesítésre került.
Várszegi István ismétli, hogy nem show műsort akart a kérdéseivel, csupán válaszokat várt.
Nagy-Majdon József polgármester ismerteti a 2017. február 9-én készült feljegyzés
kivonatát, melyet a képviselők is megkaptak.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
46/2017.(IV.25.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi START
közmunka programról szóló beszámolót, és azt elfogadja.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Letovai Zoltán alpolgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Gubán Zoltán ügyvezető
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5.

BESZÁMOLÓ A BÁTONYTERENYE KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK
TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, PÉNZÜGYI
HELYZETÉRŐL, A TÁRSULÁSI CÉLOK MEGVALÓSULÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a beszámolót
megtárgyalta és az abban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Kérdése, hogy van-e olyan önkormányzat, amely tartozik Bátonyterenyének és mennyivel.
Nagy-Majdon József polgármester pontos választ nem tud adni, de írásban később eljuttatja a
választ.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
47/2017.(IV.25.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő testülete megtárgyalta a Bátonyterenye
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2016. évi tevékenységéről, pénzügyi
helyzetéről és a társulási célok megvalósulásáról szóló beszámolót, és azt elfogadja.
Határidő:
Felelős:

6.

azonnal
Nagy-Majdon József polgármester

JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI TANUSZODA LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETŐ
NKFT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA
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 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
48/2017.(IV.25.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2017. május 1-jei hatállyal a Bátonyterenyei
Tanuszoda Létesítményüzemeltető NKft. nevét Bátonyterenyei Városi Könyvtár,
Közművelődési és Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft. névre módosítja. Rövidített cégnév:
Bátonyterenyei Közművelődési Nonprofit Kft.
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2. A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető NKft.
főtevékenységét 2017. május 1-jei hatállyal „9499’08 Máshová nem sorolt egyéb közösségi,
társadalmi tevékenységre” módosítja.
3. A Képviselő-testület 2017. május 1-jei hatállyal a Bátonyterenyei Tanuszoda
Létesítményüzemeltető NKft. tevékenységi körét az alábbi tevékenységekkel egészíti ki:
5914'08
Filmvetítés
7010'08
Üzletvezetés
7021'08
PR, kommunikáció
7022'08
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7490'08
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7912'08
Utazásszervezés
8230'08
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8510'08
Iskolai előkészítő oktatás
8541'08
Felső, szintű, nem felsőfokú oktatás
8551'08
Sport, szabadidős képzés
8552'08
Kulturális képzés
8560’08
Oktatást kiegészítő tevékenység
9001'08
Előadó-művészet
9002'08
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003'08
Alkotóművészet
9004'08
Művészeti létesítmények működtetése
9101'08
Könyvtári, levéltári tevékenység
9102’08
Múzeumi tevékenység
9103’08
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9311’08
Sportlétesítmény működtetése
4. A Képviselő-testület 2017. május 1-jei hatállyal jóváhagyja az alábbi önkormányzati
tulajdonú ingatlanok Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető NKft. telephelyeként
történő bejegyzését:








3070 Bátonyterenye, Molnár S. út 1-3. sz. (hrsz. 3415)
3070 Bátonyterenye, Petőfi út 1. sz. (hrsz: 4284)
3070 Bátonyterenye, Szorospatak (hrsz. 0326/4)
3078 Bátonyterenye, Népkert út 1-3, 7-9. sz. (hrsz. 69/1)
3078 Bátonyterenye, Árpád út 20. sz. (hrsz: 113)
3078 Bátonyterenye, Csentei út 4. sz. 1.em. (hrsz. 1319/2/A/4 hrsz)
3070 Bátonyterenye, Ózdi út 9. ( hrsz: 3803)

5. A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft.
Alapító Okiratának az 1-4. pont szerinti módosítását és az egységes szerkezetű Alapító
Okiratot a határozat 1. és 2. melléklete szerint elfogadja, és azok aláírására felhatalmazza
Nagy-Majdon József polgármestert.
A Képviselő-testület utasítja Szedlák Imre ügyvezetőt, hogy a változás cégbírósági
átvezetetéséről 30 napon belül gondoskodjon.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Szedlák Imre ügyvezető
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7.

JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke, Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke, Gagyi Róbert az Ügyrendi Bizottság tagja és, Molnár
Ferenc a Humánszolgáltatási 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 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017.(IV.26.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

8.

JAVASLAT A BÁTONYTERENYE, SZABADSÁG ÚT 2/A. SZ. ALATTI INGATLAN
BÉRLETÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Várszegi István felmerült kérdésként jelzi, hogy egy az önkormányzattól bérelt ingatlant a
bérlő továbbadhatja-e bérbe, melyre dr. Lengyel Tamás jegyző nemleges választ ad.
Nagy-Majdon József polgármester kéri a jegyzőt és az aljegyzőt, hogy a szerződés aláírása
előtt járjanak utána a városban felmerült pletykáknak, miszerint az épületet lakhatásra tették
alkalmassá.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
49/2017.(IV.25.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye,
Szabadság út 2/A. sz. alatti ingatlan bérletével kapcsolatos döntésekre vonatkozó javaslatot és
az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Bátonyterenye, Szabadság út 2/A. sz. alatti 5090/1 hrsz-ú
ingatlanra a SNAIL PEARL Gyártó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 3162 Ságújfalu, Kossuth
út 36., Cgj: 12-09-009587, ügyvezető: Kékesi Attila Zoltán és Tungli Péter) 2016. augusztus
9-én megkötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.
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Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megszüntetésére vonatkozó megállapodás
megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
2. A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező Bátonyterenye, Szabadság út 2/A.
sz. alatti 5090/1 hrsz-ú ingatlant önkormányzati érdekek figyelembe vétele alapján bérbe adja
a Magyar Dolgozók Szociális Szövetkezete (1027 Budapest, Frankel Leó út 5. 3 em. 22. Cg-j:
01-02-054214, adószám: 24996671-2-41, elnök: Balassy Katalin) részére élelmiszer
alapanyag gyártás és feldolgozó tevékenység végzése céljából.
A Képviselő-testület a bérleti szerződés főbb feltételeit az alábbiakban határozza meg:
 bérleti szerződés időtartama a tervezett projekt (GINOP-5.1.3.16 „Magas minőségű
gasztronómiai termék gyártás és piaci bevezetése” pályázat) várható fenntartási
időszakának végéig 2023. december 31-ig tartó időszak,
 bérleti díj összege havi 100.000 Ft + ÁFA, amely inflációkövető,
 kaució: 3 havi nettó bérleti díj összege,
 a közüzemi díjak megfizetése a bérlőt terheli,
 az ingatlan átalakítása, felújítása és a végzett tevékenység módosítása csak a
bérbeadó hozzájárulásával lehetséges,
 a bérlet időtartama alatt bérbeszámítási megállapodás csak a rendeltetésszerű
használat biztosítása érdekében szükséges és indokolt, a tulajdonost terhelő felújítási
munkákra köthető.
A Képviselő-testület hozzájárul a Szövetkezet által a GINOP-5.1.3-16 kódszámú „Társadalmi
célú vállalkozások ösztönzése” pályázati felhívás alapján benyújtani kívánt „Magas minőségű
gasztronómiai termék gyártás és piaci bevezetése” projekt ingatlanban történő
megvalósításához, az épületen és annak telekingatlanán, a vonatkozó építési és
településrendezési szabályok melletti fejlesztések megvalósításához.
Az ingatlan a projekt kötelező fenntartási időszakának végéig a vonatkozó bérleti szerződés
hatálya alatt a projektben meghatározott fejlesztés és üzemletetés céljára rendelkezésre áll. A
pályázat keretében megvalósult beruházások értéke a bérlő részéről nem képezheti a bérleti
díj terhére elszámolható költségeket.
A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére és a
tulajdonosi nyilatkozat kiadására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
3 . A Képviselő-testület hozzájárul a Magyar Dolgozó Szociális Szövetkezete által a GINOP5.1.3. 16 kódszámú pályázati felhívás keretben benyújtani tervezett projekt megvalósításával
összefüggésben - a határozat mellékletét képező - Együttműködési megállapodás megkötésére
és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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9.

KMKK KÖZÉPKELET-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI
ZRT.
BÁTONYTERENYEI
HELYI
KÖZSZOLGÁLTATÁSI
TEVÉKENYSÉGÉRE
VONATKOZÓ
2016.
ÉVI
BESZÁMOLÓJÁVAL,
JAVASLAT
KÖZPONT

A

ELLENTÉTELEZÉSI IGÉNYÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATALRA
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 korrektnek tartja az előterjesztésben leírtakat.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
50/2017.(IV.25.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a KMKK Középkeletmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. bátonyterenyei helyi közszolgáltatási tevékenységére
vonatkozó 2016.évi beszámolójával, ellentételezési igényével kapcsolatos előterjesztést az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület megismerte a KMKK Középkelet-Magyarországi Közlekedési Központ
Zrt.-nek a bátonyterenyei autóbusszal végzett helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó
2016. évi beszámolóját és úgy döntött, hogy a 2016. évre kimutatott 17.025 EFt ellentételezési
igényt nem fogadja el.
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a 2016. évi közszolgáltatási tevékenység
ellentételezését a Közszolgáltatási Szerződés II. fejezetében rögzítettek szerint 7.578 EFt-ban
összegben vállalja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a KMKK Zrt.-t értesítse.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

10.

JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GARÁZSALTALAJ INGATLANOK
ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
határozati javaslatokban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11-11-11 igen szavazattal az alábbi
határozatokat fogadta el:
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51/2017.(IV.25.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati
tulajdonú garázsaltalaj ingatlan értékesítésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület értékesíti a bátonyterenyei 3757/7 hrsz-ú kivett „beépített terület”
megjelölésű 18 m² nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlant (garázsaltalaj) Hegedűs
Ervin Pálné 3070 Bátonyterenye, Kossuth út 7. 2. em. 11. sz. alatti lakos, mint a 3757/7/A
hrsz-ú „garázsépület” megjelölésű ingatlan (felépítmény) leendő tulajdonosa részére 1.350
Ft/m² + 27 % ÁFA fajlagos áron, mindösszesen: 24.300 Ft + 27 % ÁFA= 30.861 Ft eladási
áron. Az altalaj értékesítésére a felépítményi tulajdonszerzéssel egyidejűleg kerüljön sor.
Az adásvétellel kapcsolatos minden költség a vevőt terheli.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
52/2017.(IV.25.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati
tulajdonú garázsaltalaj ingatlan értékesítésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület értékesíti a bátonyterenyei 3732/23 hrsz-ú „garázsépület” megjelölésű
ingatlan 20 m² nagyságú önkormányzati tulajdonú altalaját Zaráné Kecskés Erzsébet 3070
Bátonyterenye, Jó szerencsét út 23. sz. alatti lakos részére 1.350 Ft/m² + 27 % ÁFA fajlagos
áron, mindösszesen: 27.000 Ft + 27 % ÁFA= 34.290 Ft eladási áron.
Az adásvétellel kapcsolatos minden költség a vevőt terheli.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
53/2017.(IV.25.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei
önkormányzati tulajdonú garázsaltalaj ingatlan értékesítésére vonatkozó előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
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A Képviselő-testület értékesíti a bátonyterenyei 3732/69 hrsz-ú „garázsépület” megjelölésű
ingatlan 20 m² nagyságú önkormányzati tulajdonú altalaját Csuka Mónika 3070
Bátonyterenye, Ózdi út 57. sz. 3. em. 4. sz. alatti lakos részére 1.350 Ft/m² + 27 % ÁFA
fajlagos áron, mindösszesen: 27.000 Ft + 27 % ÁFA = 34.290 Ft eladási áron.
Az adásvétellel kapcsolatos minden költség a vevőt terheli.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

11.

JAVASLAT LŐTÉR-FEJLESZTÉSI PROGRAMBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE
VONATKOZÓ SZÁNDÉKNYILATKOZATRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy tudomásukra jutott, hogy a kormány
megyénkként a megyei jogú városokban és nem minden járásban lőtérfejlesztési programot
indít közösségi térnek megfelelő ingatlan vásárlásával. Egyelőre csak egy szándéknyilatkozat
elfogadására tesz javaslatot.
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 9 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
54/2017.(IV.25.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a lőtérfejlesztési
programban történő részvételre vonatkozó szándéknyilatkozatról szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Magyarország Kormánya által meghirdetett
országos lőtérfejlesztési programban részt kíván venni, az erre a célra alkalmas ingatlan
biztosításával.
A Képviselő-testület a konkrét ingatlanról a feltételek megismerését követően a későbbiekben
dönt.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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12.

ELŐTERJESZTÉS A TÖBBSZÖRÖSEN MÓDOSÍTOTT, BÁTONYTERENYE VÁROS
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS
SZABÁLYOZÁSI
TERVÉNEK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
SZÓLÓ
16/2004.(VI.25.)ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁNAK
ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL 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.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy az önkormányzat által megvásárolni
kívánt területek főként mezőgazdasági területek, melyekért piaci árat ajánlanak a
tulajdonosoknak, afölötti árat nem fognak ajánlani, hanem élnek majd a kisajátítás
eszközével.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
55/2017.(IV.25.) 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 egyes területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület:
1.
Támogatja az előterjesztésben szereplő 023/10 és a 023/11 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 023/10 és 023/11 hrsz-ú területeket „kiemelt fejlesztési
területté” nyilvánítja.
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.

ELŐTERJESZTÉS A TÖBBSZÖRÖSEN MÓDOSÍTOTT, BÁTONYTERENYE VÁROS
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS
SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 16/2004.(VI.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 0253/4 ÉS 2022/9 HELYRAJZI SZÁMÚ
RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE TETT
INTÉZKEDÉSEKRŐL A BÁTONYTERENYE, KÖZTÁRSASÁG ÚTI 2022/11 HRSZ-U
INGATLAN BÉRLETI SZERZŐDÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
56/2017.(IV.25.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „ A képviselő-testület
tájékoztatására, a többszörösen módosított, Bátonyterenye Város Településszerkezeti
Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló
16/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelet 0253/4 és 2022/9 helyrajzi számú részterületekre
vonatkozó módosításának előkészítésére tett intézkedésekről” szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület:
1. Tudomásul veszi a partnerségi egyeztetésről szóló tájékoztatást.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bátonyterenye Város Településszerkezeti
Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosításával
kapcsolatban a további egyeztetéseket folytassa le.
Határidő: azonnal és folyamatosan
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

14.

ELŐTERJESZTÉS AZ EFOP-3.7.3-16 „AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ
TANULÁSHOZ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Várszegi István arra kér választ, hogy ki lenne a projekt első számú célközönsége.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a projektet a hivatal és a művelődési ház
munkatársai készítették elő, így erre ők tudnak válaszolni.
Szedlák Imre ügyvezető megjegyzi, hogy a projekt még kidolgozás és egyeztetés alatt áll.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
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57/2017.(IV.25.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az EFOP-3.7.3-16
„Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című pályázati kiírásra pályázat
benyújtásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület egyetért a pályázat benyújtásával.
Határidő:
Felelős:

pályázati kiírás szerint
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:

15.

azonnal
Nagy-Majdon József polgármester

EGYEBEK

Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy a napirendi pontokkal együtt került
kiküldésre a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címekre és díjra történő javaslattételi
felhívás. Amennyiben a felsorolt címek és díjak adományázására a képviselők szeretnének
javaslatot tenni, azt kéri, hogy 2017. április 28-án déli 12 óráig juttassák el hozzá a levél mellé
csatolt „kitüntetési javaslat” kitöltésével.
Meghív minden jelenlévőt a majálisra.
Várszegi István örülne annak, ha a képviselő-testület párttól függetlenül közös jelöltet tudna
állítani egy-egy kitüntetésre. Kéri, hogy a hóesés miatt nézzék át a kitörött fákat a városban, a
zöldhulladékot takarítsák el. A Flóra szobornál és a Bányász emlékműnél hiányolják az
elbontott padokat. Durvának tartja, hogy a parkokban rendszeresen autóznak a parkokban.
Igaz lehet, hogy kóbor kutya ügyben betelefonálók nem kaptak segítséget?
Dr. Lengyel Tamás jegyző elképzelhetőnek tartja, hogy a kutyabefogásra szerződött partner
azonnal nem tudott reagálni. Viszont a jelentés napján szokott intézkedni.
Cseresznyés István a televízión keresztül szeretné tájékoztatni a lakosságot a képviselői
indítványáról, melyet a testület nem tűzött napirendre. Ismerteti annak tartalmát, mely
indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megjegyzi, hogy országos kezdeményezésről van
szó, a megyei közgyűlés is napirendjére vette, bár nem támogatta. Bízott abban, hogy a mai
ülésen tud a testület az indítványról szavazni.
Nagy-Majdon József polgármester úgy véli, hogy ebben a kérdésben nem a testületnek kell
dönteni elindult egy jelentős bérrendezés az utóbbi időben Magyarországon. Ugyanakkor a
bérunió következményeit is figyelembe kell venni az esetleges cégelvándorlások tükrében. Az

21

indítvány kiküldésre került, a testület döntött arról, hogy nem veszi napirendre, hiszen ez a
JOBBIK ügye.
Molnár Ferenc felhívja a figyelmet, hogy zavaró a sok illegális hulladéklerakó a városban,
akár a temetőket, alsó-Katalin, a Nyárjast is használják ilyen célokra. Kéri a temetők
bekamerázását ennek megelőzésére. Lakossági felvetésként ismerteti egy motorsportra
használható szabadidőpark kialakításának a lehetőségét. Az egyesület akár még segítene is
ebben.
Nagy-Majdon József polgármester kéri, hogy az egyebek napirendi pontban felvetődött
problémák, javaslatok ügyében a hivatal ténylegesen intézkedjen, pl. kéri, hogy a Jászai –
Kosztolányi – Báthory út közötti illegális építési törmelékhalmot szüntessék meg. Inkább
helyezzenek ki konténereket az illegális lerakók megszüntetésére, az egyéb helyekre lerakókat
pedig büntessék meg.
Czikora Györgyné hiányolja a határozott intézkedéseket az általuk jelzett problémákra.
Hiába kéri a hinták visszahelyezését a játszóterekre. A szeméttelep felőli garázssor útja igen
rossz állapotban van.
Bognár Ferenc megjegyzi, hogy a játszóterek játékait le kell minősíteni, csak minősítéssel
rendelkezők javíthatják azokat, akik nagyon drágán dolgoznak, sokszor olcsóbb újat venni.
Dr. Lengyel Tamás a kutyás felvetéshez visszatérve elmondja, hogy amennyiben emberi élet,
testi épség közvetlenül veszélyeztetve van, akkor a 112-t kell hívni. Nem mindig a hivatal
tehetetlensége a jelzett problémák meg nem oldásának.
Cseresznyés István megjegyzi, hogy nekik a multikkal nincs bajuk, innovációt hoznak,
munkahelyeket teremtenek, az viszont gond, hogy a magyar gazdaság nagy része erre épül.
Az indítvány arra lett volna hivatott, hogy megszüntesse azt, hogy az országhatáron túl
ugyanazért a munkáért többszörös bért fizetnek. Ennek a felülvizsgálatához kellett volna a
testület elvi támogatása. Ez nem pártpolitika. Az Unió elvárásainak, előírásainak meg kell
mindennek felelni, de minden fontosabb ebben az országban, mint a magyar emberek sorsa.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy a jobboldal nem kapott támogatást a
JOBBIK-tól olyan országos politikai kérdésekben, mint a CEU vagy a migránsügy. Inkább
támogat egy magyar vállalkozót, mint egy uniós vállalkozót. Véleménye szerint a piac fogja
rendezni a bérek kérdést, hiszen ahhoz, hogy jól képzett munkaerőt találjanak magasabb
fizetéseket szükséges adni. Ez már bátonyterenyei szinten is látható. Nem ezzel kell városi
szinten foglalkoznia a testületnek.
Király Attila elmondja, hogy a terenyei részről jelezték, hogy a közvilágítás ellenére is
maradt egy-két sötét hely, kéri ezeknek a kivizsgálását, pótlását. Szintén bosszantónak tartja
az illegális szemétlerakókat. A lakótelepen fontos lenne a régi játszótér helyrehozása. A
Bajcsy útról fontos lenne egy gyalogos híd létrehozására a LIDL felé.
Nagy-Majdon József polgármester válaszában elmondja, hogy a világítás kapcsán egyeztet a
Villámszerrel néhány lámpatest áthelyezéséről. A kivitelező céget arra kérte, hogy az ez
évben megspórolandó összeget fordítsák a hálózat fejlesztésére. Kéri a képviselőket is, hogy a
körzetük világítási problémáit jelezzék.
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Letovai Zoltán alpolgármester utal arra, hogy Cseresznyés István indítványának napirendre
vételének szavazásakor tartózkodott, amit ritkán tesz. Alapjában véve egyetért az
indítvánnyal, de még ennek nem jött el az ideje. A kis és középvállalkozások még a
minimálbért is nagyon nehéz kigazdálkodni. Először meg kell teremteni annak a lehetőségét,
hogy a vállalkozások megerősödjenek. Ha nagyobb bért kell adni, azt sok vállalkozás nem
fogja tudni kitermelni. Ebben a kérdésben nem tudott jól szavazni. Ez nem jelenti azt, hogy ő
azzal, hogy nem szavazza meg az ügyet, nem támogatja a magyar embereket. Igen is
támogatni fogja, de csak, ha eljön az ideje.
Biri Gyuláné elmondja, hogy sok család örülne annak, ha a kastélykerti játszótér felújítása
megtörténne. Utal a korábbi testületi ülésen elhangzottakra, amikor a lefolyó víz gondokat
okozott a Dankó utcában. A hegyek által körülvett Dankó és Várhegy utcákban sok eső és hó
esetén az udvarokat elönti a víz. Sértőnek tartja, hogy akkor az hangzott el, hogy az ott élők
nem tesznek semmit. Igen is részt vettek a munkálatokban az ott élők. Megköszöni Molnár
Ferenc képviselő és a polgármester azonnali segítségét. A közkút elfagyását is próbálták
megoldani, sikertelenül, a kút most sem stabil. Megköszöni Kiss László hozzáállását az akkori
vitában. Az RNÖ képviselők nem kapnak juttatást, ingyen végzik a munkájukat évek óta.
Szorosabb és hatékonyabb együttműködést szeretnének a polgármesteri hivatallal és a
városvezetéssel, mert eddig sokszor falakba ütköztek.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy volt aki nem volt együttműködő az
utcában. Azt kérte, hogy ha az RNÖ elnök akadályoztatása esetén más RNÖ tag vegyen részt
a testület ülésen annak elkerülésére, hogy nehogy az a vád érje őket, hogy a romák feje felett
dönt a testület. Szorosabb együttműködést kér a roma közösség érdekeinek képviseletére.
Király Attila megjegyzi, hogy az akkor eldugult áteresz azóta kicserélésre került.
Letovai Zoltán alpolgármester jelzi, hogy a hegyről hozta be a víz a szemetet eldugítva az
átereszt. Kéri, hogy ne vigyenek szemetet a hegyre.
Cseresznyés István jelzi, hogy a Boróka út elején és végén nagy kátyúk vannak.
Nagy-Majdon József polgármester további hozzászólás hiányában a következő napirendi
pont megtárgyalására zárt ülést rendel el, a testület nyilvános ülését 13 óra 39 perckor
berekeszti.
A Képviselő-testület ülése ezt követően zárt ülés keretei között folytatódik, melyről külön
jegyzőkönyv készül.
k.m.f.

Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző

