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Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 11 fő jelen van, Gembiczki
Ferenc képviselő távolmaradását előzetesen jelezte, a Képviselő-testület határozatképes, az
ülést 10 óra 13 perckor megnyitja.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi
javaslatot tárgyalja meg azzal a módosítással, hogy




javasolja napirendről levenni a meghívóban 9. napirendi pontként szereplő, a városi
média további működtetéséről szóló javaslatot, melynek indoklásaként elmondja, hogy
a céggel, mely a nyomtatott és elektronikus sajtó további biztosítását végezné,
megtörtént a megállapodás fél év időtartamra, melyre polgármesteri hatáskörben
megkötötte a szerződést december 31-ig. ezt követőben kerül kiírásra a közbeszerzési
eljárás. Az újság ezentúl havonta fog megjelenni, többet foglalkozna az
önkormányzati feladatellátással.
Ezáltal a további napirendi pontok számozása eggyel csökken.

Sulyok Tibor ügyrendi hozzászólásában felveti, hogy az 5. napirendi pont tárgyalása zárt ülés
keretében történjen a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára.
Nagy-Majdon József polgármester nem támogatja a javaslatot, hiszen a pályázat a város
érdekeit, életét érinti, nem tartalmaz semmi olyan személyes vagy egyéb tényt, adatot, ami a
zárt ülést indokolná.
Dr. Lengyel Tamás jegyző megjegyzi, hogy a város gazdasági érdekeit érintheti, mert
ingatlanspekulációra adhat okot.
Várszegi István megjegyzi, hogy az előzetesen nyilvános anyagként kiküldött javaslatokat a
későbbiekben ne tárgyalják zárt ülés keretei között.
Nagy-Majdon József polgármester nem támogatja a napirendi pont zárt ülés keretei közötti
tárgyalását.
A Képviselő-testület a napirendre és annak tárgyalási módjára tett javaslatot 11 igen
szavazattal az alábbiak szerint elfogadta:
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1. Tájékoztató Bátonyterenye foglalkoztatási és munkaerő-piaci helyzetéről
Előterjesztő: Gábor György osztályvezető
Bátonyterenyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
2. Javaslat Bátonyterenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 2. módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
3. Javaslat a Köztársaság úti iparterületen található ingatlanok értékesítésére vonatkozó nyílt
pályázat elfogadására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
4. Előterjesztés TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja című pályázati kiírásra
pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
5. Előterjesztés TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja című pályázati
kiírásra pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
6. Javaslat a közműves ivóvízellátást, valamint szennyvízelvezetést biztosító víziközmű
rendszerek üzemeltetésére vonatkozó, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
7. Javaslat a Bátonyterenye, Béke út 104-106. sz. alatti ingatlan (volt VOLÁN telephely)
megvásárlására vonatkozó előzetes szándéknyilatkozatra
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
8. Javaslat önkormányzati bérlakás értékesítésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
9. Javaslat a Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága személyi összetételének
módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
10. Tájékoztató a polgármester által - átruházott hatáskörben - lefolytatott 2016. évi
közbeszerzési eljárásokról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
11. Javaslat a Képviselő-testület 2017. II. félévi üléstervére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
12. Egyebek
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. TÁJÉKOZTATÓ BÁTONYTERENYE FOGLALKOZTATÁSI ÉS MUNKAERŐ-PIACI
HELYZETÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: GÁBOR GYÖRGY OSZTÁLYVEZETŐ
BÁTONYTERENYEI JÁRÁSI HIVATAL FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a napirend előterjesztőjét, Gábor György
osztályvezetőt és dr. Lengyelné Imreh Erikát a Bátonyterenyei Járási Hivatal vezetőjét, aki
részt vesz a napirendi pont tárgyalásán.
Gábor György jelzi, hogy az anyag összeállítása során két táblázat a 9. oldalról kimaradt,
melyeket az ülésen kioszt a képviselőknek. A testület előtt kifejezi a köszönetét és az
elismerését a kollégái felé. A munkát 17 fő látja el ebből 10 fő járási állományban és 7 fő
projektfelelős. A munkájukat nehezítik a korengedményes nyugdíjazások. Az anyag
tartalmazza a megyei, kistérségi és a városi adatokat. A nyilvántartott álláskeresők száma
márciusban és áprilisban kiugró volt, ami a közfoglalkoztatás ciklikusságának köszönhető. Az
iskolai végzettség a lehetőségeket is behatárolja mind a munkaerő-piacon, mind a
közfoglalkoztatásnál, az alacsony iskolai végzettségűek aránya 50,9%. Az elmúlt három
évben csökkent a nyilvántartásban szereplők száma. A közfoglalkoztatás miatt az április
hónap adatai kiugróak az elhelyezkedett álláskeresők számát tekintve. Bátonyterenye bár a
megye legkisebb járása, de a források felhasználásában erősen a középmezőnyben van, a
közfoglalkoztatásban a második legnagyobb létszám a bátonyterenyei járásban kerül
foglalkoztatásra.
Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a
tájékoztatót megtárgyalta és az abban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Nagy-Majdon József polgármester a 4 oldal táblázatával kapcsolatban felteszi azt a kérdést,
hogy ha a 400 fős közfoglalkoztatást nem tudják feltölteni, akkor hol van a maradék létszám.
Az fht nélküli és a tartósan regisztrált létszám 100 fő körüli.7-800 ember. Hogy állt ez a szám
2007 és 2010 között járási és bátonyterenyei viszonylatban?
Gábor György megjegyzi, hogy statisztika létezik erről, de utána kell néznie az adatoknak.
Az álláskeresők számáról erre az időszakra ki tud osztani egy kimutatást.
Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy 2011-ben indult a közmunkaprogram,
akkor 1734 fő volt a regisztrált munkanélküliek száma, tehát mintegy 1000 főt szívott fel a
munkaerőpiac az évek során.
Czikora Györgyné elismerését fejezi ki a Foglalkoztatási Osztály dolgozóinak, hogy a
nehézségek, az ügyfelek részéről mondott negatív minősítés ellenére is teszik a dolgukat.
Hozzáteszi, hogy sokan mentek külföldre, sokan nincsenek bejelentve, ami árnyalja a képet.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy 1100 fő körül is volt a
közfoglalkoztatottak száma a városban az önkormányzati programban. Látva más uniós
országok működését, szeretné sikerként megélni, hogy sikerült munkát adni az embereknek.
Nem hiszi, hogy mindenki külföldre vándorolt, vagy az országon belül költöztek el. A
városban régebben jelen lévő gyárak fejlesztettek, új foglalkoztatók jelentek meg, emellett a
4

gazdaság is felszívta az embereket. Az addig inaktív réteg visszakerült a munkaerő-piacra. A
kimutatások szerint Magyarországról 4% vándorolt külföldre, ez a középmezőny alsó része. A
közmunkaprogram és a gazdaságfejlesztés sikerprogram.
Várszegi István kifogásolja a politikai célzatokat az elhangzottakban. Régen is ki lehetett
menni külföldre dolgozni. Megjegyzi, hogy egymásnak ellentmondó megállapításokat
tartalmaz a tájékoztató (csökkentek az elhelyezkedési lehetőségek, holott új álláshelyek jöttek
létre). 2017 első 3 hónapját kedvezőtlen népmozgalmi mutatók jellemezték a leírtak szerint,
erre kér magyarázatot. Van-e arról nyilvántartás, hogy ki hagyják el a megyét, a várost, az
országot?
Gábor György elmondja, hogy a népmozgalmi mutatók a térségből el és a térségbe
beköltözőket mérik. A megyei adatban jelentkezhetnek távolabbi helyeken (Rétság,
Balassagyarmat) megjelenő munkalehetőségek, ami a városi adatokban már nem jelentkezik.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy egyes területeknek gyorsabb, nagyobb a
munkaerőigénye, mint más ágazatoknak. Van, ahol viszont a jelentkező igényeket nem tudják
feltölteni a nem megfelelő kompetenciák miatt.
Gábor György hozzáteszi, hogy Bátonyterenyén igen magas az alacsony végzettséggel
rendelkezők aránya, ha nem közülük keresnek, akkor az igényt nem tudja kielégíteni.
Cseresznyés István szerint az országot elhagyók aránya sokkal több, mint 4%. Sok piacképes
szakmával rendelkező is elhagyni készül az országot, de nem kalandvágyból, hanem mert
Magyarország az élhetetlen kategóriába kerül. Egzisztenciálisan megnyomorított emberek
mennek ki, akiknek nincs más kilátásuk. Aki viszont többre vágyik, az nem tud boldogulni. A
JOBBIK béruniós javaslata azt a célt szolgálja, hogy közeledjenek egymáshoz a bérek,
mindenki maradjon a szülőföldjén. Ezt a Képviselő-testület egésze nem támogatta.
Nagy-Majdon József polgármester utal a hivatalos statisztikai adatokra, melyek 4%-os
elvándorlásról szólnak. Nem mondta, hogy bárki is kalandvágyból hagyná el az országot. Aki
külföldön szeretne boldogulni, az úgy is el fog menni. A béruniót populista ötletnek tartja, sok
vállalkozót, multit kényszerítene lehetetlen helyzetbe.
Várszegi István úgy véli, hogy reálpolitizálást kell folytatni és nem divattémákkal kell a
népszerűséget növelni. Tisztában kell lenni a lehetőségekkel és a teherbíró képességgel. Ha az
ország egyre jobban teljesít, akkor már a béreket is lehetett volna emelni.
Nagy-Majdon József polgármester utal a minimálbér és a pedagógusbérek emelésére és
korábbi befagyasztására. A gazdaság teljesítőképességéhez mérten most folyamatosan
csökkennek a munkabéreket sújtó közterhek stagnáló infláció mellett.
Cseresznyés István nem érzi populizmusnak a magyar társadalom igényét, hogy a magyar
bérek közeledjenek a nyugatiakhoz. Ezt apró lépésekben kell megtenni, Brüsszel befogadta a
kezdeményezést és elindul az aláírásgyűjtés 8 országban. Veszíteni nem fognak vele. Ehhez
csak egy elvi támogatást kért volna a testülettől.
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Letovai Zoltán alpolgármester kérdése, hogy vajon az a cég továbbra is üzemeltetne egy
céget Bátonyterenyén, ahol Cseresznyés István dolgozik. Valószínűleg visszatérne
Németországba, vagy az Unión kívülre. Ekkor érzenék meg az ott dolgozók a munkahelyük
elveszítésével a bérunió negatív hatásait.
Cseresznyés István szerint a korábbi kormányok a külföldi érdekeknek kívántak megfelelni,
a mostani kormány pedig összeszerelő üzemmé degradálta az országot, érdeke, hogy
alacsonyan tartsa a béreket.
Nagy-Majdon József polgármester úgy véli, hogy felfújnak egy-egy témát, amivel szavazatot
tudnak maximalizálni, de stratégiájuk nincs az ország működtetésére. Az ország nem
összeszerelő üzem. Elsőként az itt élő embereknek kell munkát adni, innovációt kell szerezni.
A lényeg, hogy Bátonyterenyén minél több embernek tudjanak munkát adni. Ebben már
léptek is előre. Az Alukov például nem tudja feltölteni a létszámot, holott nem fizet rosszul. A
cél, hogy mindenkinek munkát tudjanak adni, aki dolgozni szeretne Bátonyterenyén, sőt más
településekről is ide járjanak dolgozni- általában a megyeszékhelyek húzzák felfelé a többi
várost is, de Nógrád megyében pont az ellenkezője tapasztalható Salgótarján esetében.
Összefogásra lenne szükség. Bátonyterenye érdeke, hogy Salgótarján fejlődjön.
Cseresznyés István elmondja, hogy van koncepciójuk, a tisztességes magyar vállalkozásokat
támogatni kívánják, a tisztességtelen oligarchákat pedig nem. Az éveken át megszokott magas
munkanélküliség hirtelen váltott át munkaerőhiányba, mindkettő jelen van és mindkettő
aggasztó. Nagy szükség van a képzett szakemberekre. Az oktatásba nem pumpál a kormány
elég pénzt.
Molnár Ferenc megköszöni az osztályvezető részletes beszámolóját. Kiemeli a 2011 és 2017
közötti létszámkülönbséget. Ha nem jól dolgozik a kormány, a város, akkor miért csökkent
1100-zal a munkanélküliek száma? A lényeg, hogy dolgozzanak az emberek, nettóban is
szépen emelkednek a fizetések és még a bérek fokozatos növekedésére lehet számítani.
Várszegi István nem látja a bérek meredek növekedését. Emiatt mennek az emberek
külföldre.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy pártjának megvan a hosszú távú víziója
Bátonyterenyével kapcsolatban. Megköszöni az osztályvezető munkáját, mely igazolja a
városvezetés által végzett munkát, illetve kijelöli az irányvonalakat is. Úgy véli, hogy a
gazdaságfejlesztés jó irányba halad a városban.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
81/2017.(VI.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bátonyterenye
foglalkoztatási és munkaerő-piaci helyzetéről szóló tájékoztatót és az abban foglaltakat
jóváhagyta.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2. MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
2. JAVASLAT

2017.

ÉVI

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke, Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke és Gagyi Róbert az Ügyrendi Bizottság tagja jelzi, hogy a
bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását
javasolják a testületnek.
Czikora Györgyné szerint örülni kell a javaslatban leírtaknak. Szeretné tudni, hogy kitől
kaphat felvilágosítást a pályázatok tartalmáról.
Nagy-Majdon József polgármester átcsoportosítással szeretné azt megoldani, hogy minden
településrészen játszóterek legyenek, vagy a meglévők bővüljenek, nem csak játékokkal,
hanem padokkal és napvédelemmel. A pályázatok tartalmáról Kinyó Mária tud felvilágosítást
adni.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodás szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2017.(VI.29.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

3. JAVASLAT A KÖZTÁRSASÁG ÚTI IPARTERÜLETEN TALÁLHATÓ INGATLANOK
ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ NYÍLT PÁLYÁZAT ELFOGADÁSÁRA
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.
Cseresznyés István kérdése, hogy van-e érdeklődő a területre, lett-e hirdetve az ingatlan?
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban 5-8 alkalommal
mutatták meg a területet érdeklődőknek, magyar és külföldi befektetőknek. Konkrét kérés
nem érkezett a területre. 2018. december 31-ig a pályázatban vállalt indikátorokat teljesíteni
kell: 50%-os beépítettség, 4 cég területre vitele, és 70 fő alkalmazása. Időközben a terület
kibővült a NÁD MPSH területével, mindenestől kerülne eladásra. Az ingatlanfejlesztési
pályázat 144 milliós volt, az egyéb munkák ráfordítása 5-10 millió forint volt, ehhez jött még
egy vezetékkiváltás, így összességében 196 millió lett az ingatlanra költve, ebből 96 millió
volt az önkormányzati ráfordítás. Az értékbecslő az ingatlant 93 millió forintra értékelte.
Értékesítés esetén a befektetett összeg szinte visszatérül, a vállalt terhek lekerülnek az
önkormányzat válláról.
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Várszegi István meglátása szerint, ha a napelem park bérletét is beleszámítják, akkor nullára
lehet kihozni a befektetést, nem fizet rá az önkormányzat.
Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy az ingatlan így nem veszít az értékéből,
bár nem könnyű az értékesítése.
Kovács Krisztián hozzáteszi, hogy mivel a kötvényt konszolidálta a magyar állam, a felvett
hitelösszeg így nem került visszafizetésre, így véleménye szerint pozitív lesz az ingatlan
mérlege.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
82/2017.(VI.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Köztársasági úti
iparterületen található ingatlanok értékesítésére vonatkozó nyílt pályázat kiírására vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló bátonyterenyei 2022/10 hrsz-ú
2.0539 m² területű, a 2022/11 hrsz-ú 1.9333 m², területű és a 2022/12 hrsz-ú 2.0128 m²
területű összesen 60.000 m² (6 hektár) területű kivett „beépítetlen terület” megjelölésű
ingatlanok együttes értékesítése érdekében nyílt pályázatot hirdet meg.
Az ingatlanok a minimális értékesítési ára az alábbi:

bátonyterenyei 2022/10 hrsz-ú ingatlan: 34.100. 000 Ft + ÁFA,

bátonyterenyei 2022/11 hrsz-ú ingatlan: 28.420.000 Ft + ÁFA,

bátonyterenyei 2022/12 hrsz-ú ingatlan: 30.996.000 Ft + ÁFA,
összesen: 93.516.000 Ft + ÁFA.
A pályázat meghirdetésnek (közzétételének) időpontja: 2017. június 29.
A pályázatok beadási határideje:
2017. július 17.
A Képviselő-testület az értékesítés feltételeire vonatkozó pályázati felhívást a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A pályázati eljárás lebonyolítója a Polgármesteri
Hivatal.
Felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételek és az önkormányzat tulajdonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 25/2003. (XII.19.) önkormányzati rendeletben foglalt
szabályozás figyelembevételével a pályázati hirdetmény www.batonyterenye.hu honlapon, a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő megjelentetésével és a megyei sajtóban történő
hirdetésével, a pályázattal kapcsolatos eljárási cselekmények lefolytatása érdekében
szükséges intézkedések megtételével.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a beérkezett pályázat(ok) elbírálására
vonatkozó javaslat elkészítésével és Képviselő-testület elé terjesztésével.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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4. ELŐTERJESZTÉS TOP-2.1.1-16 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA
CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL
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.
Cseresznyés István jónak tartja a pályázati célkitűzést. Viszont nem tudja, hogy szükség vane még egy szabadidőközpontra Bátonyterenyén. Miért nem szegregátum Szorospatak?
Felesleges oda bármit is tervezni, amíg a körülmények változatlanok.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy barnamezős rehabilitációra 1 milliárd
forint volt elkülönítve, pályázat 560 millió értékben érkezett be. Bátonyterenyének 430-440
milliós kerete marad. Elképzelhető, hogy a barnamezős területekre kiírt pályázat kerete
átcsoportosításra fog kerülni zöldmezős beruházásokra, hiszen önkormányzati tulajdonban
nagyon kevés barnamezős ingatlan van. a pályázatot egy látogatóházra adták volna be, nem
szabadidőközpontra. Támogatják, hogy a Mátra turisztikai desztináció legyen, az érintett
észak mátrai településekkel összefogva egy 15-20 milliárdos fejlesztést szeretnének elhozni.
A volt bányaépület adottságai alapján alkalmas lenne egy kabinos lift beszállójának, ami
felmenne a Galyatetőre, melynek lenne egy közbülső beszállója Mátraalmáson. A pályázathoz
75 milliós önrész kell. Hosszú lobbifolyamat lesz, az anyagot szakemberek rakták össze.
Viszont addig nem hisz a turisztikában, amíg a gazdaság nem lesz rendben. Szegregátumban
nem tervezne egy ilyen jellegű fejlesztést. A pályázatok gondos előkészítés, tervezés után
kerültek összeállításra.
Macska Tamás örül a lehetőségnek. Turisztikailag a várost fel kell emelni, egy ilyen terv
megvalósulása a többi vállalkozásra is húzó hatással lenne.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
83/2017.(VI.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-2.1.1-16
kódszám alatt közétett a „Barnamezős területek rehabilitációja” című pályázat benyújtására
vonatkozó 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:

azonnal
Nagy-Majdon József polgármester
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5. ELŐTERJESZTÉS

LEROMLOTT

VÁROSI
TERÜLETEK
REHABILITÁCIÓJA CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

TOP-4.3.1-16

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy sokáig gondolkodott azon, hogy a
pályázatot a mai ülésen a testület elé terjessze-e, holott ő is kérdőjelekkel áll hozzá. A
pályázat nagyon jó lehetőség, Pásztó is adott be rá pályázatot, más pályázat nem várható
Bátonyterenyén kívül. Hangsúlyozza, hogy nem roma pályázatról van szó, leromlott
városrészeken élő személyeknek, etnikai hovatartozástól függetlenül segítenének a
lakhatásban (2/3 rész), az ott maradóknak pedig komfortosabbá tennék az életét (1/3 rész).
Kérdéses, hogy találnak-e megfelelő számú (54 család), segítségre szoruló családot, hiszen a
pályázati kondíciók szigorúak. Szeretné elkerülni a korábbi telepprogram hibáit. Több egyéb
fejlesztést is be tudnának tenni a pályázatba (kastélykerti felújítások, járdafelújítások), melyek
komfortosabbá és szebbé teszik a települést. Kéri a testületet, hogy támogassa a pályázat
beadását azzal a feltétellel, hogy beadásra kerülés előtt kerüljön vissza a testület elé a
végleges anyag jóváhagyásra. Kéri a hangulatgerjesztés mellőzését. Kéri, hogy a határozati
javaslat 1. pontját ne, csak a 2. pontot fogadják el. Kérdéses, hogy mennyire tudják teljesíteni
a mutatószámokat. A korábbi telepprogramhoz hasonló pályázatban az ő vezetése alatt a város
nem fog részt venni, olyat nem vállalnak fel, ami több hátránnyal jár, mint előnnyel. Csak
olyat, amiből profitálhat a város, növeli az itt élők biztonságérzetét. A nyílt tárgyalást emiatt
kérte.
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.
Molnár Ferenc jelzi, hogy bizottsága érintőlegesen tárgyalta, de nem foglalt állást.
Várszegi István egyetért a polgármester fenntartásaival. A korábbi negatív tapasztalatok
okozzák a fenntartásokat. Legyen egy hatástanulmány arról, hogy hogyan fogadják ezt a
pályázatot az emberek. Örül annak, hogy nem most hoznak végleges döntést a pályázatról.
Cseresznyés István utal a készen kapott korábbi telepprogramra, illetve volt egy olyan
pályázat is, aminél helyben maradt volna minden és ott kapnak segítséget. Ezt a mostanit a két
korábbi hibridjének látja. A leromlott épületek megszüntetése jó dolog, nem csúfítják a
városképet, viszont azt alaposan át kell gondolni, hogy egy szegregátumból ne hozzanak létre
még több szegregátumot. Megdöbbentő, hogy a falu rész teljesen bele tartozik a
szegregátumban, holott ennek jeleit ott nem látja. Érdeked, hogy a képzettség alapján méri a
szegregátum. Azt, aki ahhoz szokott, hogy kijár az erdőre, megtermeli a maga dolgait, azt ne
vigyék be a Bányavárosba, ahol csak az adósságot halmozza fel, mert megszokta, hogy eddig
nem fizetett semmiért.
Nagy-Majdon József polgármester látja a pályázatban a lehetőséget a városkép javítására,
ténylegesen rászoruló családok megsegítésére, de a családok számát soknak tartja. A
családnak ott kell hagynia a saját ingatlanát, be kell költöznie egy önkormányzati
bérleménybe, a saját ingatlanát pedig át kell adni az önkormányzatnak, azt fel kell számolni,
vagy új tartalommal kell megtölteni. Akár többet is lehet ártani a pályázattal, mint használni.
Ezért kéri, hogy döntsenek később a pályázat beadásáról. Kell, hogy értse mindenki a
pályázattal kitűzött célt, és kell a testület támogatása is a pályázathoz. Ismerteti a
szegregátumok utcák szerinti meghatározását.
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal a polgármester beadás
törlésére vonatkozó módosító javaslatát elfogadta és 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
84/2017.(VI.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-4.3.1-16
kódszám alatt közétett a „Leromlott városi területek rehabilitációja” című pályázat
benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy-Majdon József polgármestert
-

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

azonnal
Nagy-Majdon József polgármester

6. JAVASLAT

A
KÖZMŰVES
IVÓVÍZELLÁTÁST,
SZENNYVÍZELVEZETÉST
BIZTOSÍTÓ
VÍZIKÖZMŰ
ÜZEMELTETÉSÉRE
VONATKOZÓ,
MÓDOSÍTÁSOKKAL
SZERKEZETBE
FOGLALT
BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI
JÓVÁHAGYÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

VALAMINT
RENDSZEREK
EGYSÉGES
SZERZŐDÉS

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Gubán Zoltán ügyvezetőt, aki részt vesz a
napirendi pont tárgyalásán.
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 a Vízművek beavatkozásokat végzett
bizonyos területeken az elmúlt időszakban, melyekkel kapcsolatban problémák merültek fel
(Rákóczi út, Erzsébet út, stb.). miért tátong a lyuk pl. két hete az Erzsébet úton?
Gubán Zoltán elmondja, hogy az emberek folyamatosan dolgoznak hibaelhárításokon,
csőtöréseken. A ki nem javított hibákat, el nem végzett helyreállításokat nyilvántartják, azt
igyekeznek mielőbb, ütemezve elvégezni. A helyreállításoknál sokszor külső akadályozó
tényezők vannak, van, amikor egy autó akadályozza a munkát. Az Erzsébet úti probléma
nagyobb horderejű rekonstrukciós munkát igényel, előbb megoldják Kisterenye kétoldali
betáplálását a 21-es út alatt, ezt követi a helyreállítás, amit július 20-ig szeretnének befejezni.
Nagy-Majdon József polgármester kéri, hogy az Erzsébet úti gödröt a lehetőségekhez mérten
tegyék biztonságosabbá.
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
85/2017.(VI.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a közműves
ivóvízellátást, valamint szennyvízelvezetést biztosító víziközmű rendszerek üzemeltetésére
vonatkozó, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt bérleti-üzemeltetési szerződések
jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel a közműves ivóvízellátást, valamint
szennyvízelvezetést biztosító víziközmű rendszerek üzemeltetésére 2012. június 29-én
megkötött szerződések módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt bérletiüzemeltetési szerződéseket a határozat 1. és 2. mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

7. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE, BÉKE ÚT 104-106. SZ. ALATTI INGATLAN

(VOLT VOLÁN TELEPHELY) MEGVÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐZETES
SZÁNDÉKNYILATKOZATRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy az ingatlant már most is használja az
önkormányzat a közmunkaprogram telephelyeként. Megvásárlását követően vagy marad
közmunka telephely, vagy egy inkubátorház valósulhat meg pályázati forrásból.
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 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
86/2017.(VI.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye, Béke
út 104-106. sz. alatti ingatlan (volt Volán telephely) megvásárlására vonatkozó előzetes
szándéknyilatkozatról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület kinyilvánítja előzetes vételi szándékát a KMKK Középkeletmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. (Székhely: 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.)
tulajdonában álló, Bátonyterenye, Béke út 104-106. sz. alatti bátonyterenyei 3843 hrsz-ú és
3832/5 hrsz-ú ingatlanok iránt.
Az ingatlanok megvásárlására a KMKK Zrt. üzemi tevékenységéhez szükséges területrész
leválasztását követően kerül sor. A konkrét vásárlási feltételeket tartalmazó javaslat kerüljön
a Képviselő-testület elé jóváhagyásra.
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Felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos egyeztetések,
tárgyalások lefolytatására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

8. JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke, 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.
Cseresznyés István képviselő az üléstermet elhagyta, a testület létszáma 10 fő.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
87/2017.(VI.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati
bérlakás értékesítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről
szóló 22/2003. (XII.12.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (4)
bekezdése alapján az elővásárlásra jogosult részére értékesíti az alábbi önkormányzati
tulajdonú lakást:
Bérlő
neve

Vevő,
tulajdonjogot
szerző neve

Lakás címe,
Bátonyterenye,

Hrsz.
bátonyterenyei

Lakás
területe
m²

Forgalmi
érték
Ft-ban

Vételár
megfizetésének
módja, összege

Szűcs
Ferencné
(sz. Orsó
Éva)

Szegedi Ádám
(unoka)

Ózdi út 47.
2. em. 5.ajtó

3768/F/6

50

3.000.000 Ft

részletfizetéssel,
a vételár a
forgalmi érték
60 vagy 50 %-a

2. A Képviselő-testület felkéri az önkormányzati bérlakások értékesítésének lebonyolításával
megbízott Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási NKft-t, hogy a döntésről a
kérelmezőt értesítse és a Rendeletben foglalt feltétételek szerint az adásvételi szerződést kösse
meg.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Gubán Zoltán Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási NKft.
ügyvezetője
Határidő: önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 22/2003.
(XII.12.) számú önkormányzati rendelet feltételei szerint
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9. JAVASLAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGA
SZEMÉLYI ÖSSZETÉTELÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Cseresznyés István képviselő az ülésterembe visszatért, a testület létszáma 11 fő.
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy Nyerges Sándor a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság külső tagja megbízatásáról lemondott. Ezt követően kereste meg őt Cseresznyés
István képviselő azzal, hogy szeretné, ha a korábbi megállapodásoknak megfelelően a
JOBBIK tölthetné be a megüresedett posztot Nagy Attila személyében.
Utal arra, hogy a választások utáni bizottsági egyeztetésen Rácz Krisztián azóta lemondott
képviselő nem vett részt, így az őt jelölő szervezet nem kapott egyetlen bizottsági tagságot
sem. A mostani bizottsági üresedés után felhívta Macska Tamás képviselőt, hogy akár ő, vagy
akár az általa megjelölt személy betöltheti a megüresedett bizottsági posztot. Macska Tamás
képviselő elvállalta a poszt betöltését. Cseresznyés István, amennyiben szeretné, kérhet
szavazást az általa jelölt személyről.
Cseresznyés István úgy véli, hogy a 2014-es választások után korrekt megállapodás született
arról, hogy a JOBBIK 2. legerősebb pártként minden bizottságba delegál tagot. Elfogadta
Nyerges Sándor döntését. Anno kezet ráztak a polgármesterrel arra, hogy 4 bizottsági tagjuk
fog dolgozni. Az egy akkori hangulat lenyomata volt, hogy Rácz Krisztiánék szervezete nem
kaptak bizottsági helyet, nem kell, hogy összefüggjön a két eset. Ezt nem tartja korrektnek, a
ciklust az eredeti megállapodás szerint végig kellett volna vinni. Semmi rosszat nem tettek,
ami indokolta a döntést. Nem Macska Tamás ellen szól a véleménye, csak a korrektséget
hiányolja.
Nagy-Majdon József polgármester szerint hasonló csere volt, amikor Gordos Gábor helyére
Molnár József került a Humánszolgáltatási bizottságba. Véleménye szerint mindenki
megkapta a jussát azzal, hogy képviselő lett. Emlékezete szerint 3. volt Bátonyterenyén a
JOBBIK. Cseresznyés István listáról került be, míg az MSZP-nek van egyéni képviselője. Az
SZMSZ szerint a bizottsági helyekre a polgármester tesz javaslatot. A delegálás e-mailben
érkezett Cseresznyés Istvántól, személyes egyeztetésre nem került sor. Akár arra is sor
kerülhet, hogy vissza fogja hívni szeptemberben az összes bizottsági tagot és megszavaztatja a
testülettel. Úgy véli, hogy a JOBBIK felül volt prezentálva a bizottságokban az elért
eredményéhez képest, az Első a városunk pedig alul reprezentált volt. Személyesen lehet,
hogy meg tudta volna győzni a jelölt alkalmasságáról, de Cseresznyés István nem tudta az
emberei érdekét megfelelően képviselni egy e-maillel.
Cseresznyés István szerint a polgármester épp most tett arról tanúbizonyságot, hogy a szava
nem hihető. Egy e-mail minden szinten hivatalos formának tekinthető, annak nyoma van.
Megteheti, hogy visszahívja a bizottsági tagokat. A választások utáni bizottsági összetétel a
polgármester döntése volt, így saját magát bírálja azzal, hogy egyesek alul-, míg mások felül
voltak értékelve.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy az Első a városunk képviselője nem
kereste meg anno a bizottsági helyekért. Ő tartotta a szavát, a JOBBIK megkapta az ígért
helyeket, de Nyerges Sándor lemondása újabb helyzetet szült. Macska Tamásnak megígérte a
bizottsági helyet, ebből nem fog visszakozni.
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Cseresznyés István szerint akkor nem volt érdeke a polgármesternek, hogy bizottsági helyet
adjon az Első a városunknak, mert haragudott rájuk, most viszont érdeke.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
88/2017.(VI.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága személyi összetételének módosítására vonatkozó - a
polgármester által benyújtott - javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület 2017. július 1-ei hatállyal a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjává
Macska Tamás képviselőt, 3070 Bátonyterenye, Kossuth út 7. I./5. szám alatti lakost
megválasztja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
2. Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályainak egyes kérdéseiről
szóló 1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet 1. függeléke a határozat 1. melléklete
szerint módosul.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

10. TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTER ÁLTAL - ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN LEFOLYTATOTT 2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKRÓL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen és 2 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
89/2017.(VI.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester által
átruházott hatáskörbe lefolytatott 2016. évi közbeszerzési eljárásokról szóló tájékoztatót és
azt a határozat mellékletében foglalt részletezés szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
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11. JAVASLAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. II. FÉLÉVI ÜLÉSTERVÉRE

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Várszegi István kéri, hogy a fejlesztési feladatok állásáról, megvalósulásáról kerüljön egy
tájékoztató az üléstervbe.
Nagy-Majdon József polgármester a folyamatos tájékoztatás, a közbeszerzési döntések
mellett tervezi, hogy év végén, vagy a jövő év elején egy ilyen tájékoztató napirendre fog
kerülni.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
90/2017.(VI.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület
2017. II. félévi üléstervét és azt a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

12. EGYEBEK
Nagy-Majdon József polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az ülésen jelen lévő Kiss
Krisztián és Szőke Győző részt vesz az új sajtóorgánum felépítésében. Sokkal több lehetőség
van abban, ha a sajtót vállalkozói formába szervezik ki. Az önkormányzatnak nincs anyagi
eszköze a tv fejlesztésére. Támogatni kívánják ezt az elképzelést, a vállalkozás vezetője Kiss
Krisztián lett. A céget meg kell versenyeztetni egy közbeszerzés keretében. Biztos benne,
hogy ezáltal javulni fog a szolgáltatás. A közbeszerzésről a döntés az év vége felé várható.
Molnár Ferenc jelzi, hogy áldatlan állapotok vannak a Nyárjas úton a konténer miatt, a fél
város oda hordja a szemetet. Az utak is járhatatlanok a Nyárjasban. Ugyanez a Hősök útja,
rossz állapotban van. Négy utcában (Lengyendi, Mátrai, Hősök és Nyárjas) nincs vezetékes
gázbekötés, amit meg kellene oldani. Kér pár szavas tájékoztatást a közvilágítás pótlásáról.
Nagy-Majdon József polgármester későbbre ígér tájékoztatást a közvilágítás pótlásával
kapcsolatban.
Czikora Györgyné kéri, hogy az Egészségházban kialakított klímák mellett a tetőtérben is
próbáljanak felszerelni klímát, mert nagy a meleg, sokan panaszkodnak. Némely társasház
előtt szép kiskertek vannak, amiket idősek alakítottak ki, ezek ápolásában kér segítséget, mert
ezek közterületen vannak. Évek óta gondot jelent az életveszélyes fák kivágásának hiánya.
Jelzi, hogy sokan zöldterületen, a házak bejáratánál parkolnak, véleménye szerint a büntetés
visszatartó lenne.
Nagy-Majdon József polgármester ígéretet tesz a kérések kivizsgálására. Az Egészségháznál
a problémák a hibás tervezésből adódnak, de igyekeznek megoldani a jelzett problémát.
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A kiskertek probléma leginkább az emberek hozzáállásával függ össze, sokan nem
foglalkoznak azzal, hogy a város rendezett legyen. Több helyről kapott olyan jelzést, hogy a
közös képviselők amellett, hogy a pénzt felveszik, nem törődnek a társasházakkal, minden
problémát az önkormányzatra hárítanak, pedig a közös költségek 2015 végéig az összes
társasházban rendezve vannak. A társasházak problémáira, így a kiskertek gondozására is a
társasházaknak, a közös képviselőknek kell megoldást találni. Sokszor tiltakoznak az ott élők
a fák kivágása ellen, így inkább a társasházaknak kellene egyetértésre jutni és jelezni a
problémákat. Vajak ügyében is az lenne a probléma megoldása, ha a fákat kivágnák, azt
viszont sokan elleneznék. Sok helyen az önkormányzattól várják el, hogy a bejáratok előtt a
füvet levágják. Szintén gondot jelent a zöldterületi parkolás. Segítene mindezek
megoldásában a közterület felügyelet visszaállítása.
Dr. Lengyel Tamás jegyző nem ért egyet Nagy-Majdon József polgármesterrel, inkább a
megoldást az otthoni és iskolai nevelésben, lakóközösségi összefogásban látná.
Macska Tamás jelzi, hogy a Gesztenye útra iszonyatos mennyiségű varjúcsalád költözött be,
a lakókat nagyon zavarja. A Rózsavölgyi út végén lévő, a garázsok felé menő vashíd igen
rossz állapotban van.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy többen jelezték feléjük, hogy a
szabadidőközpontban lévő hétvégi buli igen hangos, ezt tolmácsolja Macska Tamás felé.
Letovai Zoltán alpolgármester utalva Cseresznyés István minősítésére, nem tartja rossz
helynek a kocsmát, hiszen ott értékes viták bontakozhatnak ki sok szemszögből az élet
dolgairól.
A képviselők is megkapták a Lokálpatrióták levelét Lonsták László aláírásával, aminek ő a fő
címzettje. Erre kíván reagálni. Leírják a levélben, hogy 660 helyi lakostól gyűjtöttek aláírást
arról, hogy ne a mostani formájában valósuljon meg és ennek érdekében a város vezetése nem
tett semmit. A városvezetés nem ismeri az ő javaslataikat, nem hallgatták meg őket.
Igaz, hogy nem közlekedési szakember, de sok dologra van rálátása. A 21-es út bővítésének
lehetősége már az 1960-as években felmerült. Nyomvonala állami terület, a fejlesztés állami
és nem önkormányzati projekt, a fejlesztési tervek 2008-ban készültek el. Az elkerülő út mint
lehetőség merült fel, tervek nem készültek rá. Bátonyterenye város részéről folyamatosak az
egyeztetések az alábbiakkal kapcsolatban:
 támogatták egy, a Szentkút megközelítését segítő út megépítését, Mátraverebélyben
emiatt új út épül, a téglagyárnál a Zrínyi úti feljáró felújításra kerül és innen lesz a
lecsatlakozó út,
 a Sulyom hegyi kereszteződésnél szintbeli, minden irányba kanyarodást lehetővé tévő
csomópont épül a város közbenjárásának köszönhetően,
 az ipari parknál buszmegálló és gyalogos átkelő kerül kialakításra,
 a kisterenyei aluljáróknál a lehető legmagasabb műszaki tartalmak kerülnek
betervezésre mozgássérült lehajtók, babakocsis sávok és vandálbiztos liftek
kiépítésével,
 folyamatban van az aluljárók kamerás, térfigyelő rendszerrel összekötött
megfigyelésének kialakítása,
 Kisterenye belterületének egy szakaszán új kerékpáros út épül,
 a közvilágítási rendszer az új fejlesztésekkel kerül kialakításra (az eredeti tervekben
nem ez a technika volt)
 a Madách út páratlan oldali házaitól az új nyomvonal 3 méterrel messzebbre kerül, az
ingatlanokhoz bejáró épül,
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út melletti növényzet telepítésére folyamatosak az egyeztetések,
folyamatosan egyeztetnek a vasúti oldali utcák le és felkanyarodó sávjainak
kialakításáról, ahol lehet le és felhajtás lesz a 21-esre.

A városvezetés mindent elkövet annak érdekében, hogy a fejlesztés az itt élőknek a legjobb
legyen. Olyan munkát szeretnének végezni, amiért majd esetleg szavazatot fognak kapni a
következő választáson és nem azért dolgoznak, hogy szavazatokat szerezzenek.
Bátonyterenyét szeretné olyan élhető városnak látni, mint annak idején gyerekkorában.
Szavazatgyűjtés miatt erről az útról nem fog letérni 660 ember kedvéért sem. Cáfolja, hogy az
önkormányzat, a beruházók, a kivitelezők nem adtak tájékoztatást a beruházásról, hiszen
számtalan fórum, tájékoztatás volt a témában. A beruházás során a környezet védelme is
ugyanolyan fontos, mint az emberek védelme. Visszautasítja a vadásztársasággal kapcsolatos
megjegyzéseket, hiszen eredeti szakmájából adódóan 31 éve vadászik, 25 éve tölt be
vadásztársaságnál vezető pozíciót. Ez nincs összefüggésben az alpolgármesteri tisztségével, a
vadásztársasági bátonyterenyei székhellyel történt bejegyeztetése csak előnyt hoz a város
számára (munkahely teremtés, adóbevétel).
Dr. Lengyel Tamás jegyző nyomatékosítja, hogy a polgármesteri hivatalban mindenkinek
volt egyeztetési, tájékozódási lehetősége, aki érdeklődött. Konkrét lakossági problémákkal
kapcsolatban is igyekeznek segíteni. Az út a 2008-as tervek szerinti nyomvonalon fog
megépülni, korábban is mindenkinek volt lehetősége tájékozódni, vagy a kifogásait
elmondani.
Az előző testületi ülésen tárgyalt fogorvosi ügyelettel kapcsolatban tájékoztat arról, hogy a
megállapodás aláírásra került a tervek szerinti összeghatáron belül 400 forinttal alacsonyabb
összegért.
Nagy-Majdon József polgármester úgy látja, hogy a Lokálpatrióták igyekeznek hangulatot
kelteni a városban a JOBBIK nyugdíjas tagozataként. Sikerült jelentős eredményeket elérni a
beruházásban, néhány esetben még műszaki tartalmat is érintettek a módosítások. Az
önkormányzat bevállalta a liftek üzemeltetését, mindent meg fognak tenni azért, hogy azok
üzembiztosak legyenek. Nem pártokra és szavazatokra esküdtek fel, hanem a városra.
Munkahelyek tekintetében is a legrosszabb helyről a középmezőnybe hozták fel a várost. Más
városokban is vannak négy sávos utak, sehol nem okoznak gondot a lakosságnak. A
teherforgalmat nemzetközi szerződések fogják meghatározni, az átjáró valószínűleg
Ipolytarnóc lesz, ettől függetlenül a négysávos út jó lesz Kisterenyének. Az út 2019 végére
meg fog épülni, függetlenül attól, hogy hány hírcsatornát keresnek fel, a gazdaság, a térség és
a város, illetve hosszabb távon az emberek érdeke is ez. A feladat az lesz, hogy a beruházás a
legkevésbé zavarja az ott élőket, a leggyorsabban megvalósuljon, a műszaki tartalom
megfelelő legen az itt élők számára és minél több befektetőt hozzon a városba. A 21-es fogja
eldönteni, hogy a város a leszakadó térséghez fog-e tartozni vagy a fejlődő budapesti
térséghez.
Várszegi István elmondja, hogy a most elhangzottakból sokról nem volt tudomása. Az
információk a tv hiányában nem jutnak el megfelelően az emberekhez. Javasolja, hogy a
Naplóban tájékoztassák az embereket a beruházásról, esetleg információs e-mail cím
megadásával.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy mivel ez egy állami projekt, így meg
vannak az állami kommunikációs csatornák. Kérték a NIF-et, hogy mielőbb részletes
tájékoztatást adjanak a lakosságnak.
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Cseresznyés István örül annak, hogy a lokálpatrióták véleményét is meghallgathatja, igazat
adni mindig a saját gondolatmenete alapján fog. Nincs köze a levélhez vagy a
hangulatkeltéshez, nem érti, hogy a polgármester miért hozza ezzel összefüggésbe.
Tájékoztatás híján nem várható el, hogy az átlagemberek ismerjék a fejlesztés tartalmát.
Támogatja Várszegi István felvetését a tájékoztatásra vonatkozóan. Általános, hogy a más
véleményt hangulatkeltésként aposztrofálják. Ne firtassák a JOBBIK útkeresését, a FIDESZ is
hasonló utat járt be. Egy állami beruházásnál is a helyi lakók érdekeit kell képviselni. Örül
annak, hogy élhetőbbé sikerült tenni a terveket.
Nagy-Majdon József polgármester szerint a lokálpatrióták folyamatosan azt sulykolták, hogy
elkerülő út kell és a műszaki tartalommal nem foglalkoztak a négysávosításnál. Ez jelentős
időkiesést okozott. A lokálpatrióták jelentős szakmai tudással rendelkeznek, amit ha arra
fordítottak volna, hogy a beruházástelőbbre vigyék, és ne akadályozzák, akkor sokkal jobban
járt volna a város. Ez a testület nem fog a feledésbe menni, mert az általuk vitt 7-8 év
jelentősen ott hagyta a nyomát a város életében.
Letovai Zoltán alpolgármester észrevétele szerint a légszennyezettség nem fog komoly
veszélyt jelenteni a városban annak fekvése miatt. A kisebb szennyezés és a zajszennyezés jól
kezelhető növénytelepítéssel. Szeretné, ha a lakosságot nem vezetnék félre, támogassák őket
abban, hogy a beruházás a lakosoknak a lehető legjobb legyen.
Nagy-Majdon József polgármester ismerteti a hétvégi programokat Ipolyhídvégen, a közelgő
szászrégeni találkozót, aki részt kíván venni, kéri, hogy jelezze. Kéri, hogy a kiküldött
kitüntetési javaslatkéréseket vegyék fontolóra.
További hozzászólás hiányában a testület ülését 14 óra 02 perckor bezárja.

k.m.f.
Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző
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