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Jelen vannak: 8 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Dr. Sal Klára aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Kinyó Mária önkormányzati tanácsadó
Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
Önkormányzati intézmények és cégek vezetői
Meghívottak, érdeklődők
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 8 fő van jelen, Gembiczki
Ferenc, Király Attila, Cseresznyés István és Macska Tamás képviselők távolmaradásukat
előzetesen jelezték, a Képviselő-testület határozatképes, az ülést 13 óra 10 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja meg
azzal a módosítással, hogy
 a meghívóban 13. napirendi pontként szereplő, Bátonyterenye, Madách úti volt
ÁFÉSZ iroda (1316/8 és a 1316/10 hrsz-ú ingatlanok) megvásárlásáról szóló napirendi
pont kerüljön napirendről levételre.
 ezáltal a további napirendi pontok számozása eggyel csökken.
Ennek okaként elmondja, hogy az előterjesztést két bizottság sem szavazta meg. Így megkéri
a két bizottság elnökét, hogy a további tárgyalásokat szíveskedjenek ők lefolytatni, amire egy
hónapos határidőt ad, hogy megnézzék, hogy mennyiért lehet az épületet megvásárolni.
Az önkormányzat által megbízott értékbecslő az épületet 15, 5 millió forintra értékelte. A
pályázat és a törvény lehetővé teszi, hogy max. 20%-kal eltérjenek ettől az értéktől, amit nem
fogadott el az eladó. Az eladó hozott egy 25 milliós értékbecslést. Az önkormányzat ekkor 20
milliós vételi ajánlatot tett. A vevő további kompenzációs kéréseket fogalmazott meg ami már
nem érte meg az önkormányzatnak. Az épület fontos lett volna a városnak, ezért fontosnak
tartja, hogy a városközpontban ne legyen egy torzó, emiatt adott még haladékot a döntésre. Ő
tárgyalási alapként tartja a 20 millió forintot, ami alapján kéri a Pénzügyi és a Gazdasági
Bizottság elnökét, hogy folytassák le a tárgyalásokat, illetve kéri Kinyó Máriát, hogy a
tervekből vegye ki ezt a projektet, a ráfordítandó összeget pedig tegyék át a kisterenyei
óvodára, illetve a volt tanácsháza épületére.
Várszegi István jelzi, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén 3 nem és egy igen szavazat született
az előterjesztés kapcsán. Szeretné tisztázni a város álláspontját, mely szerint 20 milliónál
többért nem veszik meg az épületet. Úgy véli, hogy a kisterenyei városközponti felújításból
kár lenne kihagyni ezt az épületet. Örül annak, hogy továbbra is megmarad annak a
lehetősége, hogy ez az épület ne maradjon ki a pályázatból.
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Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy az épületre jelentős felújítás várna,
ígéretet arra sem tud tenni, hogy az egész épületet felújítják. Az épület állaga az utóbbi időben
jelentősen romlott. A Szabó család felé tett ígéretéhez tartani szeretné magát, de van egy
összeg, ami felé nem szeretne menni. A pályázatban 17 millió van elkülönítve az ingatlan
vásárlására, így is ehhez 3 millió forint önrészt kell tenni. Az önkormányzat 20 millió forintig
lenne hajlandó elmenni, de ezt az összeget 2 bizottság is leszavazta. Ezért javasolja, hogy a
testület vegye le napirendről az előterjesztést és folytassák tovább a tárgyalásokat.
Sulyok Tibor ismerteti, hogy a Gazdasági Bizottság 3 nem, 1 tartózkodás, 1 igen szavazattal
döntött arról, hogy a napirendi pontot nem támogatja. Az épület felújítására rengeteg pénz kell
majd, a kérdés, hogy lesz-e erre ennyi pénze az önkormányzatnak.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy teljes körű felújításra nem lesz pénz, kb
100 millió forint az, hogy az épület állapotát stabilizálják, a hátsó részeket elbontsák. A hátsó
részre viszont szükség is lett volna raktárnak a hagyatékhoz. Az épület teljes körű felújítása
300-400 millió forintba kerülne.
Várszegi István nem látja, hogy hogyan tudják majd közelíteni az álláspontokat a tárgyalások
során.
Czikora Györgyné kérdésére Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a jelen
álláspont szerint az eladóval 20 millió forintban egyeztek meg, de ezt a bizottságok nem
fogadták el.
Czikora Györgyné szerint, ha több kört kell futni az ügyben, akkor az eladó rosszabbul jár,
mert az épület állapota egyre inkább romlik. Elment megnézte az épületet, melynek a
felújítására egy horribilis összeget kellene költeni.
A Képviselő-testület a napirendre és annak tárgyalási módjára tett javaslatot 8 igen
szavazattal az alábbiak szerint elfogadta:
1. Javaslat Bátonyterenye Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 4.
módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
2. Javaslat a „Jövőnk van Bátonyterenyén” felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj odaítélésre
Előterjesztő: Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
3. Javaslat a bátonyterenyei helyi járatú buszközlekedés menetrendjének módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
4. Javaslat városi delegáció hivatalos külföldi kiküldetésének engedélyezésére Huai’an
(Kínai Népköztársaság) városba
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
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5. Javaslat Bátonyterenye Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és
Szabályozási Tervének módosítására a Zagyva-völgyi kerékpárút, valamint a központi
ipari terület feltárását biztosító út, a 1772 hrsz. terület, a 0304/2 hrsz terület és a 21-es
sz. fő út és a Jászai Mari úti körforgalom csomópontja részterületekre
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
6. Javaslat a „Bátonyterenye – Csupafül tagóvoda felújítási munkái” című közbeszerzési
eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
7. Javaslat a Városi Önkormányzat naptári éven túli 40 millió Ft. összegű fejlesztési hitel
felvételére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
8. Javaslat a helyi adózással kapcsolatos feladatok 2018. I félévi végrehajtásáról szóló
tájékoztató elfogadására
Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző
9. Tájékoztató a 2018. évi startmunka közfoglalkoztatási mintaprogram időarányos
végrehajtásáról
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
10. Javaslat a kisterenyei I. világháborús emlékmű helyreállításához pályázat benyújtására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
11. Javaslat a bátonyterenyei 3. sz. fogorvosi körzet fogorvos munkakörének betöltésére
irányuló pályázat kiírására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
12. Javaslat a Bátonyterenye, Köztársaság úti 2022/10, 2022/11 és 2022/12 hrsz-ú
ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
13. Javaslat a bátonyterenyei 3755/4 hrsz-ú „beépített terület” megjelölésű ingatlan
(garázs altalaj) értékesítésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
14. Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 4. MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

1. JAVASLAT

2018.

ÉVI

Gagyi Róbert az Ügyrendi Bizottság tagja, Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság elnöke, valamint Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy
a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását
javasolják a testületnek.
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Várszegi István kérdése, hogy miért szükséges 30 millióval csökkenteni az ivóvízgazdálkodás feladatait, mi a reális esély a 112 milliós területértékesítésre és az adóbevételek
40 milliós kiesése hogyan érinti a költségvetést.
Kovács Krisztián osztályvezető elmondja, hogy a területértékesítés bruttó módon van a
költségvetés módosításban, ennek összege már a számlán van, az iparűzési adóbevétel kiesést
nem tudja hol olvasta a képviselő, a teljesítési adat egy másik napirendi pont tárgyát képezi.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018.(X.06.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2. JAVASLAT A „JÖVŐNK VAN BÁTONYTERENYÉN” FELSŐOKTATÁSI
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSRE
ELŐTERJESZTŐ: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Várszegi István kéri, hogy a később kiküldésre kerülő anyagok esetén egy sms üzenetben
értesítsék a képviselőket.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
96/2018.(X.05.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Humánszolgáltatási Bizottság
előterjesztésében - megtárgyalta a „Jövőnk van Bátonyterenyén” felsőoktatási tanulmányi
ösztöndíj elbírálásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a „B” típusú pályázatra Sztancsek Olivér pályázót havi 50.000 Ft
ösztöndíjban részesíti, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázóval az ösztöndíjszerződést kösse meg.
Határidő: 2018. október 30.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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3. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI HELYI JÁRATÚ BUSZKÖZLEKEDÉS
MENETRENDJÉNEK 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 javasolják a
testületnek.
Molnár Ferenc azzal pontosítja a leírtakat, hogy az utazók nagy száma miatt indokolttá vált,
hogy a reggeli szorospataki járatot a városközpontig közlekedtessék, az esti járat viszont 10
perccel később fog indulni Szorospatak felé, így két csatlakozó buszt is be tud várni. A
kevéssé kihasznált szorospataki kora délutáni járat viszont kikerült a menetrendből. A
módosítás nem jelent kilométer többletet.
Várszegi István jelzi, hogy az iskola elé délben mindig megérkezik egy busz, amire senki
nem száll fel, javasolja ennek ésszerűsítését.
Nagy-Majdon József polgármester kéri, hogy a járatok módosítására vonatkozó javaslatokkal
az iskola vezetősége a Volánt vagy végső soron a Hivatalt keresse meg és ne a szülők jelezzék
ezeket a polgármester felé a különféle közösségi oldalakon. Kéri, hogy ne hangulatot
gerjesszenek, hanem megoldásokat generáljanak. Ha konstruktívan elmondják a problémákat,
akkor segíteni fognak azokat megoldani. Egy hivatalos levél megkeresésnél teljesen máshogy
tudnak eljárni, mint egy szülői megkeresés esetén.
Várszegi István úgy véli, hogy a kérdéses ügyet a szülők a saját kezükbe vették és kihagyták
abból az iskolát. Próbálta tolmácsolni akkor a szülők felé, hogy a volán részéről nem
lehetséges a módosítás.
Molnár Ferenc elmondja, hogy a terenyei iskolások szülei járatmódosítást kértek. A három
iskola, a gimnázium és a Fáy buszjáratait nem egyszerű összehangolni. A Kisterenyéről 2-kor
induló járat gyűjtőjárat, szükség esetén a gyerekek tudnak várni. Az iskola előtti járatot azzal
magyarázza, hogy jelenleg Szupatakról nincs diák, viszont a helyijáratok nem csak az
iskoláknál állnak meg.
Nagy-Majdon József polgármester úgy látja, hogy azzal is kell foglalkozni, hogy a Chorin
telepen élők hogyan járnak be az egyházi iskolában.
Molnár Ferenc szerint ennek megoldására az egyházi iskolával szemközti sávban ki kell
építtetni egy buszmegállót.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy ez benne van a 23-as út felújításában,
ami most van tervezés alatt.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
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97/2018.(X.05.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei helyi
járatú buszközlekedés menetrendjének módosításáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot
hozta:
Bátonyterenye Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
1.) a Szorospatak végállomásról 6:10-kor induló, jelenleg a Bányaváros, Iskoláig csak
tanszüneti munkanapokon közlekedő járat minden munkanapon közlekedjen
Bányaváros, Iskoláig. A többlet kilométer ellentételezéseként a tanszüneti
munkanapokon 13:30-kor Szorospatakról induló járat ne Bányaváros, Iskoláig,
hanem csak a Béke út 35. számig közlekedjen.
2.) a 19:00-kor Nagybátony vasútállomásról Szorospatakra induló járat Nagybátony
vasútállomásról 10 perccel később 19.10-kor induljon.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testületi határozatot az
elfogadását követően azonnal küldje meg a KMKK Zrt. számára.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

4. JAVASLAT VÁROSI DELEGÁCIÓ HIVATALOS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSÉNEK
ENGEDÉLYEZÉSÉRE HUAI’AN (KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG) VÁROSBA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy még az előző ciklusban volt Gödöllőn egy
kínai-magyar konferencia, ahol Bátonyterenye is bemutatkozott. Ezt követően több kínai
delegációi is járt Bátonyterenyén, köztük a Huai’ani delegáció testvértelepülés keresési
szándékkal. Ezt követte két látogatás a kínai városba. Voltak kétségei, hogy utazzon-e most
delegáció ismét, viszont a Városnap után érkezett egy delegáció Bátonyterenyére Huai’anból,
ahol a tolmács megjegyezte, hogy egy ilyen jó hangulatú beszélgetésen még nem vett részt,
illetve a delegáció már úgy érkezett, hogy megneveztek konkrét együttműködési pontokat a
gasztonómiában, az egészségügyben és a kulturális kapcsolatokban. Ebből is látható volt,
hogy az egyik legjobban működő kínai – magyar testvérvárosi kapcsolat van Bátonyterenye
és Huai’an között. Huai’an mérete Bátonyterenyéhez képest nagyon nagy, egy 5 milliós város,
de kijelentették, hogy barátságnál nem számítanak a méretek. Keresik annak a lehetőségét is,
hogy milyen helyi cégek kapcsolódhatnak Kínához és vissza. Az Alukov Kft keresi a
kapcsolódási lehetőségeket Kínával, jelenleg Sanghajban van egy irodájuk, ezért tagja a
delegációnak a cég vezetője. A Viessmann-nak is vannak kínai kapcsolatai. A gasztronómiai
együttműködési lehetőségek miatt tagja a delegációnak Kecskés Attila vállalkozó. A
delegáció többi tagja Kovács Krisztián osztályvezető, Kinyó Mária önkormányzati tanácsadó,
illetve Lengyel Violetta, aki a testvértelepülési kapcsolatok ügyeit intézi és a kínai fél
ragaszkodott hozzá, hogy a delegáció tagja legyen.
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Gagyi Róbert az Ügyrendi Bizottság tagja valamint 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 hozzáteszi, hogy Kínát a lehetőségek országának látja és jó lenne, ha minél
több gyümölcsöző eredménnyel térne vissza a delegáció.
Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy Huai’annak korábban is olt magyar
testvérvárosa, Komló, akinél csak az utazgatási szándékot látták, és semmi együttműködési
lehetőséget, ezért az együttműködés nem is folytatódott tovább. A kinti tolmács, aki a magyar
követségen dolgozott és most a pekingi egyetemen tanít, mindig elmondja, hogy ha
Magyarországra jönnek akkor szeressék úgy Magyarországot, mint a bátonyterenyei
polgármester szereti Kínát. Utal arra is, hogy Fülek már igen sok éve testvértelepülése
Bátonyterenyének és most sikerült az első közös projektet megvalósítani. Az eredményeket,
hasznokat nem lehet előre megjósolni.
Molnár Ferenc megjegyzi, hogy szívesen lett volna a delegáció tagja.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
98/2018.(X.05.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bátonyterenye Város
Önkormányzata delegációjának Huai’an városba (Kínai Népköztársaság) történő
kiutazásáról szóló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 2018. október 19. és október 28. között 10
napos időtartamra Bátonyterenye város képviseletében hivatalos külföldi kiküldetés
keretében 6 fős delegáció utazzon Kínába, Huai’an és Nanjing városba.
A delegáció vezetője:Nagy-Majdon József polgármester,
tagjai: Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Kinyó Mária önkormányzati tanácsadó,
Mátyus-Lengyel Violetta Katalin külkapcsolati ügyintéző
Kecskés Attila vállalkozó, Morka és Ron Kft.
Bödök Aladár Alukov Hungaria Kft ügyvezetője.
2. A delegáció feladatai a hivatalos külföldi kiküldetés során:
 egyeztetések lefolytatása Magyarország Pekingi Nagykövetségén, illetve
Magyarország Shanghaji Főkozulátusán gazdasági és kulturális
együttműködési lehetőségekről,
 testvérvárosi látogatás Huai’anban,
 Bátonyterenye város méltó képviselete a Testvérvárosi Kapcsolatok 40 éve
című rendezvényen Nanjingban,
 a két város közötti együttműködési megállapodásban foglalt célok
megvalósítására egyeztetések és tárgyalások lefolytatása a két város között
önkormányzati, gazdasági és ifjúsági, kulturális kapcsolatok elmélyítése
érdekében,
 üzleti partnerek felkutatása, üzleti partnerekkel történő egyeztetés.
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3. A hivatalos kiküldetéssel kapcsolatos költségek fedezetét 4 fő részére Bátonyterenye
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a Belső identitástudat keret terhére
max. 4 millió forint összeg erejéig biztosítja, egyben utasítja a polgármestert, hogy a
költségvetés soron következő módosításába építse be.
4. A hivatalos külföldi látogatás tapasztalatairól, eredményeiről a delegációt vezető
polgármester adjon tájékoztatást a Képviselő-testület részére a visszaérkezést követő
soros képviselő-testületi ülésen.
Határidő: azonnal és értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

5. JAVASLAT BÁTONYTERENYE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI
ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA A
ZAGYVA-VÖLGYI KERÉKPÁRÚT, VALAMINT A KÖZPONTI IPARI TERÜLET
FELTÁRÁSÁT BIZTOSÍTÓ ÚT, A 1772 HRSZ. TERÜLET, A 0304/2 HRSZ TERÜLET
ÉS A 21-ES SZ. FŐ ÚT ÉS A JÁSZAI MARI ÚTI KÖRFORGALOM CSOMÓPONTJA
RÉSZTERÜLETEKRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke és Gagyi Róbert az Ügyrendi
Bizottság tagja jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a határozati javaslatban
és a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2018.(X.06.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata megállapításáról
szóló 16/2004.(VI.25) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
99/2018.(X.05.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bátonyterenye Város
Településszerkezeti Terve jóváhagyásáról szóló 242/2003.(XII.11.) Öh.sz. határozatának a
módosítását és az alábbi határozatot hozta:
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A Településszerkezeti Terv tervlapja az alábbiak szerint módosul:

terület

TSZT jelenlegi területhasználat

TSZT tervezett területhasználat

1772 hrsz

Lke
kertvárosias lakó terület



0304/2 hrsz

Gip
ipari gazdasági terület



1600/29
hrsz, 1770/4
hrsz, 2065/6
hrsz, 2065/4
hrsz, 2067/1
hrsz

Lke
kertvárosias lakó terület

Gksz
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
terület
K-mü
Különleges beépítésre szánt
mezőgazdasági üzemi terület
Köu
közlekedési terület

Fentieknek megfelelően Bátonyterenye Város közigazgatási területére jóváhagyott
Településszerkezeti tervlapon a részterületre vonatkozó módosítás átvezetésre kerül.
Bátonyterenye Város 242/2003. (XII. 11.) számú Ök. határozat mellékletét képező TSZT
tervlap 1772; 0304/2; 1600/29; 1770/4; 2065/6; 2065/4; 2067/1 hrsz területekre hatályát
veszti, és helyébe a jelen határozat 1.sz mellékletét képező TSZT/9M és TSZT/10M,
TSZT/11M, TSZT-12/M, TSZT13/M jelű Településszerkezeti tervmódosítás c. tervlap lép.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy – Majdon József polgármester

6. JAVASLAT A „BÁTONYTERENYE – CSUPAFÜL TAGÓVODA FELÚJÍTÁSI
MUNKÁI”
CÍMŰ
KÖZBESZERZÉSI
ELJÁRÁS
EREDMÉNYÉNEK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Hozzászólás nem volt, így Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 27.§ (5) bekezdésének előírása szerint a
testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni. Az SZMSZ 34 §. (3)
bekezdése alapján megkéri a jegyzőt, hogy olvassa fel a képviselők nevét, akik nevük
elhangzása után jól érthetően kimondva igennel vagy nemmel szavaznak, vagy tartózkodnak.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – névszerinti szavazással - az alábbi határozatot
fogadta el:
100/2018.(X.05.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bátonyterenye Csupafül tagóvoda felújítási munkái elnevezésű közbeszerzési eljárásra eredményének
megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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1. A Képviselő – testület a „Bátonyterenye - Csupafül tagóvoda felújítási munkái”
elnevezésű közbeszerzési eljárás során a BÁTONY TÜZÉP Kft. ajánlatát
érvényesnek nyilvánítja.
2. A Képviselő – testület a Bátonyterenye - Csupafül tagóvoda felújítási munkái”
elnevezésű közbeszerzési eljárás során a Orbán Gyula egyéni vállalkozó ajánlatát
érvényesnek nyilvánítja.
3. A Képviselő – testület a Bátonyterenye - Csupafül tagóvoda felújítási munkái”
elnevezésű közbeszerzési eljárás során a Versi 2005 Kft ajánlatát érvényesnek
nyilvánítja.
4. A Képviselő – testület „Bátonyterenye - Csupafül tagóvoda felújítási munkái
közbeszerzési eljárás során a BÁTONY TÜZÉP Kft.-t győztesnek nyilvánítja, nettó
27.558.631 Ft-os beadott ajánlati ár alapján.
5. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felújítási
munkálatainak kifizetéséhez 27.558.631 Ft + áfa összegben fejlesztési hitelfelvételt
kezdeményezzen.
6. A Képviselő – testület a Bátonyterenye - Csupafül tagóvoda felújítási munkái”
elnevezésű közbeszerzési eljárást eredményesnek és érvényesnek nyilvánítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződéskötéshez szükséges lépéseket
tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Szabó Balázs felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

7. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPTÁRI ÉVEN TÚLI 40 MILLIÓ FT.
ÖSSZEGŰ FEJLESZTÉSI HITEL FELVÉTELÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és - mivel a célok elfogadhatók - a határozati javaslatban foglaltak elfogadását
javasolják a testületnek. Kéri, hogy a hitelfelvételt az önkormányzat átgondoltan, ésszerű
keretek között tegye.
Nagy-Majdon József polgármester úgy véli, hogy ilyen volumenű városfejlesztést mint most,
soha nem fognak tudni végrehajtani. A felvett, felvenni kívánt hitel összege elenyésző ahhoz
képest, amibe kerülnének a fejlesztések, amikkel emelhető az itt élők komfortja. Felsorolja a
tervezett fejlesztéseket, amiknek köszönhetően a településkép teljes mértékben meg fog
újulni. Bízik abban, hogy a fejlesztések következtében egyre több pénz érkezik vissza a
településre. A szüreti felvonuláson a városon végigmenve észrevehető volt, hogy egyre többet
költenek az itt élők a lakókörnyezetükre is. Beindult a bérverseny is a cégeknél. Úgy véli,
hogy Bátonyterenye Kelet-Nógrádban akár példamutató is lehet. A felvett összeg nem
választási kampánycélokat szolgál, azt ki tudják gazdálkodni. Ez a 40 millió technikai jellegű
hitelfelvételnek néz ki, a NÁD MPSH épületébe tervezik átvinni az inkubátorházat, amivel 50
millió forint várhatóan felszabadul.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
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101/2018.(X.05.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi
Önkormányzat naptári éven túli 40 millió Ft összegű fejlesztési hitel felvételéről szóló
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzatnál felmerült felhalmozási célú kifizetései
pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében az OTP Bank NyRt-től 40.000.000 Ft összegű
éven túli fejlesztési hitel felvételéhez az alább felsorolt fejlesztési célokra a következő
feltételek mellett:
1.1.) TOP-1.4.1-15-NG1 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyban kiírt "Bátonyterenye
városi bölcsőde bővítése és fejlesztése" című pályázat kivitelezési munkák kifizetésére 36
millió Ft fejlesztési hitelkeret forrás biztosítása
1.2.) TOP-4.2.1-15-NG1 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
tárgyban kiírt "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése és létrehozása Bátonyterenyén –
Fogyatékosok Kistérségi Napközi Otthona bővítés" című pályázat kivitelezési munkák önerő
részének kifizetésére 4 millió Ft fejlesztési hitelkeret forrás biztosítása
-

fejlesztési hitel célja:

-

hitelkeret:
éves kamat mértéke:
kezelési díj:
rendelkezésre tartási jutalék:
rendelkezésre tartás:
hiteldíj fizetés:

-

hitel törlesztés:
hitel futamideje:
lejárat:
hitel biztosítéka:

kivitelezési számlák kifizetésére
átmeneti külső forrás biztosítása
40.000.000 Ft, azaz negyvenmillió forint
változó 3 havi BUBOR + 2,8 %
változó évi 0,50 % (igénybe vett rész után)
változó évi 1,00 % (igénybe nem vett rész után)
2019. március 28-ig
negyedévente, negyedév utolsó munkanapján,
illetve szerződés megszűnésekor
2019. március 29-től kezdődően negyedévente
maximum 3 év
2020. december 31.
egyeztetés szerint

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és a hitelhez kapcsolódó járulékok
visszafizetésére és a mindenkori éves adósságszolgálat futamidő alatti éves költségvetésébe
történő betervezésére. Vállalja, hogy a hitel futamideje alatt a hitel felvételéből eredő
adósságszolgálat a már meglévő kötelezettségekkel együtt sem haladja meg a mindenkori
törvényes korlátot.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy az
OTP Bank Nyrt. felé a hitelkérelmet benyújtsa, valamint a kormány-engedélyezési eljárás
elindítsa, továbbá a szükséges nyilatkozatokat aláírja.
4. A Képviselő-testület előírja, hogy a Kormány engedélyének megadását követően, valamint
az OTP-vel egyeztetett szerződési feltételek és konkrét fedezetek vonatkozásában az OTP Bank
Nyrt. javaslatát figyelembe véve újból kerüljön megtárgyalásra és jóváhagyásra a hitelfelvétel
és a szerződés-tervezet.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

8. JAVASLAT A HELYI ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 2018. I FÉLÉVI
VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Kérdése, hogy mi annak az oka, hogy évek óta csökkennek az adóbevételek, lehetséges, hogy
nem jó a tervezés.
Kovács Krisztián elmondja, hogy az első féléves teljesítés az adók szemszögéből fals, mivel
az egész évet kell alapul venni. Az elmúlt időszakban nem csökkentek az adóbevételek, sőt
emelkedtek minden téren.
Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy az iparűzési adóbevételek nem
csökkentek, folyamatosan növekvő tendenciát mutatnak. A tervezés átlag alapján történik, a
képet torzíthatja a kommunális adó kivezetése, a gépjármű adó is változott az utóbbi időben.
A zárszámadás fogja majd a valós képet mutatni az adózásról is.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
102/2018.(X.05.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi adóztatással
kapcsolatos feladatok 2018. I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót, és az alábbi
határozatot hozta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő–testülete a helyi adóztatással kapcsolatos
feladatok 2018. I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

9. TÁJÉKOZTATÓ

A 2018. ÉVI STARTMUNKA KÖZFOGLALKOZTATÁSI
MINTAPROGRAM IDŐARÁNYOS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTŐ: LETOVAI ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a
tájékoztatót megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a
testületnek.
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Várszegi István szerint ideje azon elgondolkodni, hogyha a közmunkaprogram kifut, mit
fognak helyette csinálni, mert a program kiürülni látszik.
Nagy-Majdon József polgármester szerint most már nem csak gondolatokra van szükség,
hanem konkrét javaslatokra a városüzemeltetéssel kapcsolatban. Ki kell használni a
közmunka lehetőségeit, támogatásait. A közmunka célja az volt, hogy a munkanélküliségben
ragadt embereket megmozgassák. Most 150-170 fő között billeg a létszám, ők már nagyon
nehezen tudnának elhelyezkedni. Ki kell találni, hogy mi lesz a felhalmozott
vagyonelemekkel, az embereket tovább foglalkoztassák, illetve a városüzemeltetést hogyan
lássák el.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
103/2018.(X.05.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő testülete megtárgyalta a 2018. évi START
munka közfoglalkoztatási mintaprogram időarányos végrehajtásáról szóló tájékoztatót, és az
abban foglaltakat elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Letovai Zoltán alpolgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Gubán Zoltán a Vagyonkezelő Nonprofit Kft ügyvezetője

A
KISTERENYEI
I.
VILÁGHÁBORÚS
HELYREÁLLÍTÁSÁHOZ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

10. JAVASLAT

EMLÉKMŰ

Várszegi István nagyon örül a pályázatnak, ez az egyik legszebb első világháborús emlékmű
ma Magyarországon. Az állapota még jó a korához képest, de ráfér a felújítás. Arra kell
figyelni, hogy a szemét bedobálását megelőzzék.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
104/2018.(X.05.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a kisterenyei I.
világháborús emlékmű helyreállításához pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület benyújtja pályázatát a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz az emlékmű felújítására. Amennyiben a pályázati
támogatás összege nem éri el a maximálisan megpályázott összeget, úgy a hiányzó összeget
az önkormányzat önerőként biztosítja.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentumok aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

11. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI 3. SZ. FOGORVOSI KÖRZET FOGORVOS
MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE IRÁNYULÓ PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Kéri, hogy az 1. sz. háziorvosi körzetre is írják ki a pályázatot a háziorvosi munkakör
betöltésére
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
105/2018.(X.05.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei 3. sz.
fogorvosi körzet fogorvos munkakörének betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Bátonyterenye 3. sz. fogorvosi körzet orvosi feladatainak
ellátására vonatkozó pályázati kiírást a melléklet szerint elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat lefolytatásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, illetve pályázati kiírás szerint
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

12. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE, KÖZTÁRSASÁG ÚTI 2022/10, 2022/11 ÉS
2022/12 HRSZ-Ú INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT
EREDMÉNYTELENNÉ NYILVÁNÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy az ingatlanra már több terv is volt, melyek
közül eddig még egy sem valósult meg. Viszont most ide tervezik az inkubátorházat.
Várszegi István kérdésére elmondja, hogy az ingatlan 10 millió forintot termelt az
önkormányzatnak úgy is, hogy nem valósult meg a beruházás. Ez volt a foglaló, amire a cég
nem támaszt igényt. A cég továbbra is tervezi a pályázat bátonyterenyei megvalósítását, de
ezen az ingatlanon túl közel voltak a házak, a tárgyalások továbbra is folytatódnak.
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Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a
tájékoztatót megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a
testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
106/2018.(X.05.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye,
Köztársasági úti 2022/10, 2022/11 és 2022/12 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló bátonyterenyei 2022/10, 2022/11 és
2022/12 hrsz-ú ingatlanok együttes értékesítésére a 82/2017. (VI.28.) Öh. sz. határozattal kiírt
pályázatot az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 25/2003.
(XII.19.) sz. önkormányzati rendelet 41. § (5) bekezdés c.) pontja alapján (a szerződéskötés
elmaradása miatt) eredménytelennek nyilvánítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a döntésről a VARIM VIT INVEST Kft-t
tájékoztassa.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

13. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI 3755/4 HRSZ-Ú „BEÉPÍTETT TERÜLET”
MEGJELÖLÉSŰ INGATLAN (GARÁZS ALTALAJ) ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
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.
Kinyó Mária megjegyzi, hogy az altalaj nem érinti az összekötő útra vonatkozó terveket.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
107/2018.(X.05.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei
3755/4 hrsz-ú „beépített terület” megjelölésű ingatlan (garázs altalaj) értékesítésére
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület értékesíti a bátonyterenyei 3755/4 hrsz-ú kivett „beépített terület”
megjelölésű 20 m² nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlant (garázsaltalaj) Szarvas István
Gergely 3070 Bátonyterenye, Kossuth út 19. I/3. sz. alatti lakos, mint a 3755/4/A hrsz-ú
„garázsépület” megjelölésű ingatlan tulajdonosa részére 1.350 Ft/m² + Áfa fajlagos áron,
mindösszesen: 27.000 Ft + ÁFA, összesen 34.290 Ft eladási áron.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére,
aláírására.
Az adásvétellel kapcsolatos minden költség a Vevőt terheli.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

14. EGYEBEK
Molnár Ferenc jelzi a falusi gázhelyzetet, melynél Nagy-Majdon József polgármester
megjegyzi, hogy az ülést követően részletesen tájékoztatni fogja a képviselőt a
fejleményekről. Szupatakon épül a temetőnél a közvilágítás, így nem érti, hogy a rövid utcába
két oszlopot miért nem lehetett betenni. Van olyan lakott szakasz, ahol nincs közvilágítás.
Szeretné ha a Petőfi utat megvizsgálnák közvilágítás szempontjából, mert két világítótest
között teljes sötétség van egy 50 méteres szakaszon. Oszlop van, de villany nincs.
Szorospatakon a középső lámpatest nem világít. A sportpályánál a gyalogosátkelő nincs
felfestve, így nagyon balesetveszélyes. A szemetelés megelőzésére, felszámolására büntetést
javasol, mert más megoldást nem lát. A Dózsa-telepen és a Nyárjasban is kamionszámra van
kitéve a szemét. Örül annak, hogy a rendőrség gyakrabban, hatékonyabban van jelen a
városban. A közút kezelésében lévő utak kátyúzása komoly minőségi problémával jár, az
Alkotmány úton pótmunkában ki kellene javítani. Lejárt a szociális tűzifa igénylés határideje
30-án, viszont a 12 ezer forintos igények még benyújthatók október 15-ig. terjed a városban,
hogy megbüntetik azokat akik nem mutatják be a kutyák oltási bizonyítványát. Mi az igaz
ebből? Jelzi, hogy a lakosok közötti személyes problémákat is jelzik felé, többek között a
kutyatartással kapcsolatos problémákat is. Kihez lehet ezekkel fordulni ezekkel a
panaszokkal?
Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy az önkormányzatok részére 3 évente kötelező az
ebösszeírás. Ez június óta tart. Ahonnan nem érkezett be adatlap azokat felszólítják. Ha ennek
nem tesz eleget akár büntetésre is számíthat. Addig nem lesz rend a kutyatartásban a
városban, amíg nem rendelkeznek megbízható adatokkal. Jelen adatok szerint 3000 körüli
kutyát tartanak a városban. A panaszokat egyenként kell megvizsgálni, hogy kihez lehet velük
fordulni.
Molnár Ferenc utal a múltkori kérésére, amikor jelezte, hogy a Kossuth út mellett parkolnak
műszaki nélküli autók. Történt-e ebben valamiféle felmérés, hogy mennyi táblát kellene oda
kitenni.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy városszerte tapasztalható, hogy a
közterületre ültetett fák beárnyékolják a led lámpákat. Sokkal jobb lenne a közvilágítás, ha a
lakosok figyelnének ezekre a fákra. Kéri a jegyzőt és a pénzügyi osztályvezetőt, hogy a 2019es költségvetésbe tervezzék be a közterület felügyelet költségeit. Az elmúlt időszakban a
jegyző figyelt arra, hogy a hivatal létszáma a finanszírozott létszámmal megegyezzen. Néhány
embernek kellemetlen lesz a közterület felügyelet létrehozása az ebtartás, a parkolás, a szemét
elhelyezés, kocsik közterületen bontása szempontjából, ha kell a rendőrséggel
együttműködve. Két személyt terveznek felvenni megfelelő képzettséggel és
kompetenciákkal.
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Érezhető a rendőrség aktív jelenléte az utcákon. A drog elleni fellépés a terjesztők irányában
történik az illegális tudatmódosító szerek ellen. A rendőrség azt az elvet követi, hogy a
kishalaktól haladnak a nagy halak irányába, a nyomozás hosszú, ne várjon senki csodát. A
rendőrség is megkereste az önkormányzatot az együttműködés ügyében, aminek a lépései már
kialakultak. Szeretnék, ha egy példaprogram keretében egyre tisztább lenne a város a
drogoktól. Kérte a rendőrséget, hogy a létszámproblémák ellenére legyenek jelen a városban,
beszélgessenek az emberekkel, tegyék emberközelivé a rendőrséget. A helyi rendőrkapitány
szeretné visszaadni a körzeti megbízottak korábbi szerepkörét is. A közúttal egyeztetést
kértek több témában (elkerülő utak, utak állapota). A kóbor kutyákat az önkormányzat felé
kell jelezni, de a harci kutyákkal kapcsolatosan a bejelentéseket a rendőrség felé kell
megtenni.
Várszegi István jelzi, hogy Bátonyterenye honlapja nem érhető el, nem hozzáférhetőek az ott
lévő anyagok. Az augusztusi ülésen jelezte, hogy a nagy vihar idején kidőlt egy fa, az azóta is
ott van a lakótelepen, jó lenne, ha valaki elvinné. Nem érti miért nem járja végig a
közútkezelő a saját útjait, és rangsorolja azokat. A Lidl melletti járdázott területen
derékmagasságú a gaz és a szemét. Sokan félnek a kóborló kutyafalkáktól. Fontos lenne, ha a
chip kötelező lenne mindenkinek, azok ellen lépjenek fel, akik nem csippeltetik be a kutyákat.
Nézzenek utána, hogy hány esetben mennek ki az orvosi ügyelettől, illetve hányszor nem.
Megérti a téves hívásokat is, de van, mikor szükséges esetben nem mennek ki, ezt saját
családtag esetén is tapasztalta.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a probléma a központi
diszpécserszolgálatokban gyökerezik, illetve rengeteg a szükségtelen, intézkedést nem
igénylő hívás. Költségcsökkentési szándékkal kereste meg a salgótarjáni alpolgármester, hogy
fogjanak össze az ügyelet ellátásában, de az csökkentené a bátonyterenyei ellátás
hatékonyságát. A mai napig nincs rendezve kormányzati szinten sem az ügyelet kérdése.
Sulyok Tibor véleménye szintén pozitív a rendőrség munkájáról. Sürgős a fellépés a
kábítószerrel szemben. A Szorospataki úton tűrhetetlen a szemét, amit oda hordanak. Ne arra
számítsanak, hogy majd valaki bejelenti a szemetelést, mert félnek az emberek, inkább
tegyenek oda kamerát. Javasolja, hogy írja össze minden képviselő, hogy a saját körzetében
hol lenne szükség a 21-es út mellől leszerelt lámpákra és azokat a legfrekventáltabb helyekre
osszák szét.
Nagy-Majdon József polgármester egyetért azzal, hogy fel kell lépni az illegális
szemétlerakással szemben, de ehhez mindenképp szükséges az ott élők aktív közreműködése
is, mert a közmunkában már nem győzik az illegálisan lerakott szemét elszállítását. A
lakosság akár név nélkül is küldhet képet rendszámmal az ott szemetet lerakókról.
Nagy-Majdon József polgármester egyetért a felvetéssel, hogy a képviselők mind a 8
körzetben összeírják, hogy hol kell lámpatest és hol oszlop is.
Czikora Györgyné szerint szükség van a közterület-felügyeletre, de itteni ember biztosan
nem maradhatna meg a városban. Őrület, hogy mi van a kutyapiszok területén a városban.
Javasolja a túlnőtt lombos fák visszavágását.
Dr. Lengyel Tamás jegyző megjegyzi, hogy a fakivágások miatt rengeteg támadást kap az
önkormányzat.
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Letovai Zoltán alpolgármester véleménye szerint az illegális szemétlerakást csak úgy lehet
kezelni, ha az illegális szeméttelepek helyére leraknak konténereket, a költséget bevállalja az
önkormányzat és elszállítja. Olcsóbb, mint összeszedetni. Javasolja, hogy próbálják ki.
Molnár Ferenc megköszöni a szervezők és rendezők, valamint a rendőrség és a polgárőrség
munkáját a szüreti rendezvényen.
Nagy-Majdon József polgármester egyéb hozzászólás hiányában a testület ülését 15 óra 04
perckor bezárja.

k.m.f.

Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző

