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Bátonyterenye Város Önkormányzata 

                  Képviselő-testülete  

 

6/2018.(IV.25.) Önk. sz. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 25-én 

megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:   12 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 

  Győriné Új Mária belső ellenőr 

  Meghívottak, érdeklődők 

 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából mindenki jelen van, a 

Képviselő-testület határozatképes, az ülést 14 óra 19 perckor megnyitja.  

 Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi 

javaslatot tárgyalja meg azzal a módosítással, hogy javasolja napirendre venni 3. 

napirendi pontként a Városi Önkormányzat 2018. évi folyószámla-hitelkeret 

megemeléséről szóló, ülés előtt kiosztott javaslatot, 

 a meghívóban 10-11. napirendi pontként szereplő napirendi pontok megtárgyalására 

zárt ülést javasol az önkormányzat gazdasági érdekeire tekintettel, ezért azok 

megtárgyalása az ülés végén történik a zárt ülés napirendi pontjai között, 

 szintén javasolja napirendre venni a fentiek szerint módosított napirendi javaslat 14. 

napirendi pontjaként a Bartók Térségi Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola 

Tagintézménye tagintézmény-vezetői munkakörére beérkezett pályázat 

véleményezéséről szóló javaslatot, illetve 

  15. napirendi pontként a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói 

munkakörére beérkezett pályázat véleményezéséről szóló javaslatot. 

 

A Képviselő-testület a napirendre és annak tárgyalási módjára tett javaslatot 12 igen 

szavazattal az alábbiak szerint elfogadta: 

 

Nyilvános ülés keretében: 

 

1. Javaslat a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató és a 

Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester  

           Angyal Tibor tű alezerdes 

           Bozó Krisztián tű. alezredes 
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2. Előterjesztés Bátonyterenye Város Településkép Arculati Kézikönyvének és a 

településkép védelméről szóló rendeletének elfogadására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester  

 

3. Javaslat a Városi Önkormányzat 2018. évi folyószámla-hitelkeret megemelésére 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester  

 

4. Javaslat Bátonyterenye Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése 1. 

módosítására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester  

 

5. Beszámoló Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának 

2017. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester  

 

6. Beszámoló a Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

7. Tájékoztató a 2017. évben átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester, dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

8. Beszámoló a START 2017. évi közfoglalkoztatási programról  

Előterjesztő: Letovai Zoltán alpolgármester 

 

9. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

2018.” című pályázati kiírásra pályázat benyújtásáról 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

10. Javaslat a Városi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítására 

Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

11. Javaslat önkormányzati bérlakás értékesítésére 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

12. Előterjesztés „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2018.” című pályázati 

kiírásra pályázat benyújtásáról 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

13. Javaslat a Rákóczi Szövetség támogatására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

14. Javaslat a Bartók Térségi Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola Tagintézménye 

tagintézmény-vezetői munkakörére beérkezett pályázat véleményezésére 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

15. Javaslat a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói munkakörére 

beérkezett pályázat véleményezéséről  

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

16. Egyebek 
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Zárt ülés keretében: 

 

17. Javaslat a bátonyterenyei 939/16 hrsz-ú ipari parki ingatlan telekalakításával 

kialakításra kerülő 939/56 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat elfogadására (21-

es sz. főút négynyomúsítása) 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

18. Javaslat a bátonyterenyei 939/16 hrsz-ú ingatlan telekalakításával kialakításra kerülő 

939/57 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó nyílt pályázat kiírására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

19. Javaslat rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító 

határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. JAVASLAT A NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

SALGÓTARJÁNI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉGÉNEK 2017. ÉVI 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ ÉS A SALGÓTARJÁNI HIVATÁSOS 

TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ 

BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER  

           ANGYAL TIBOR TŰ ALEZERDES 

           BOZÓ KRISZTIÁN TŰ. ALEZREDES 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a Katasztrófavédelmi Kirendeltség megjelent 

képviselőit, akik részt vesznek a napirendi pont tárgyalásán. 

 

Faragó Sándor tű. alezredes a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség nevében 

megköszöni az együttműködést és a segítséget, melyet Bátonyterenye Város 

Önkormányzatától kaptak. Bízik a további kölcsönös segítségnyújtásban. Jelzi, hogy 20108-

ban a prevencióra helyezik a hangsúlyt leginkább a szénmonoxid érzékelőkkel és a 

kéménytüzekkel kapcsolatban előforduló belesetek kapcsán. Felkérés esetén személyes 

részvételükről biztosítanak lakossági fórumokon, ahol promóciós anyagokkal is tervezik a 

megjelenést a prevenció érdekében. A rendőrséggel karöltve megelőző munkát szeretnének 

végezni a térségbeli útépítéseknél (21-es, 23-as utak) a baleset megelőzés érdekében. 

 

Nagy-Majdon József polgármester megköszöni a tűzoltóság és a katasztrófavédelem 

tevékenységét, a számokból látszik, hogy a bátonyterenyei katasztrófavédelmi Őrs 

megszolgálta a bizalmat. 

 

Király Attila örül annak, hogy igyekeznek lejjebb szorítani a lakástüzek számát, jó ötletnek 

tartja a lakossági fórumokon történő részvételt, soknak tartja a téves és szándékosan 

megtévesztő jelzéseket, ebben kéri a lakosság nagyobb odafigyelését. 
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Czikora Györgyné jelzi, hogy május elején a testület közmeghallgatást tart két helyszínen is 

a városban, ahol jó lehetőség lenne a katasztrófavédelemi ismeretterjesztésre. A helyi 

tűzoltóság nagy biztonságérzetet ad a városban élőknek. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12-12 igen szavazattal az alábbi 

határozatokat fogadta el: 

 

26/2018.(IV.25.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2017. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatót és azt elfogadta.    

Határidő: azonnal  

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

27/2018.(IV.25.) Öh. sz. 

Határozat 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Salgótarjáni 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt 

elfogadta.   

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

2. ELŐTERJESZTÉS BÁTONYTERENYE VÁROS TELEPÜLÉSKÉP ARCULATI 

KÉZIKÖNYVÉNEK ÉS A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉNEK 

ELFOGADÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER  
  

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a Papp Zoltán főépítészt és Czene Éva vezető 

településtervezőt, akik részt vesznek a napirendi pont tárgyalásán.  

 

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a javaslatot utólag vették 

napirendre, mert a benne foglaltak több pontjával nem értenek egyet és módosító javaslatuk 

van, mely szerint a reklám fejezet kivételével a követelmény helyett csak ajánlást 

fogalmazzanak meg a lakosság felé. 

 

Gembiczki Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 

megtárgyalta és a rendelet-tervezetben, valamint a határozati javaslatban foglaltak elfogadását 

javasolja a testületnek.  

 

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságban 

nagy vitát váltott ki a javaslat és a rendelet-tervezetben, valamint a határozati javaslatban 

foglaltakat nem fogadták el.  
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 Várszegi István egyetért azzal, hogy egy városnak mindenképp kell az arculatát rendezni. 

Bátonyterenye viszont sajátos abban, hogy egy heterogén közegből jött létre. Sokaknál a 

tetőcserép színe az ártól, olcsóságtól függ. Az Arculati Kézikönyv sok kifogásolható előírást 

tartalmaz. Több város kézikönyvét is átnézte. Hiányolja, hogy bár fent volt a kézikönyv a 

honlapon, az elképzelés előzetesen nem lett ismertetve a főépítész által a lakossággal. Az 

elveket el tudja fogadni, de a részleteket nem, sok benne a túlzó szabályozás. A kérése, hogy 

ezen a vidéken ezeket az előírásokat rugalmasabban kezeljék. 

 

 Nagy-Majdon József polgármester utal ara, hogy a korábbi évek gyakorlata az volt, hogy 

mindenre engedélyt adtak mindenhol, lásd a szocpolos házak a város több pontján. A lakosság 

többségének szerinte igénye van egy virágos, tiszta, igényes, rendezett lakókörnyezetre. Ezért 

szeretnének egy rendezett egységes városképet kialakítani. Visszamenőleges hatálya nincs, 

csak az új építésű ingatlanokra vonatkozik. A legfontosabb, hogy igényesség legyen a 

településképben. Ezért kéri azt, hogy ne ajánlást, hanem alapvető követelményeket 

határozzanak meg. 

 

Dr. Lengyel Tamás jegyző hozzáteszi, hogy az Arculati Kézikönyv egy szakmai anyag, 

melyről két körös egyeztetés is folyt. Örül annak, hogy a városnak egy országosan elismert, 

Ybl díjas főépítésze van és a kolléganője is szakmai körökben elismert. Egységes 

településszerkezet megalkotására kérte őket, ez alapján készült az anyag. 

 

Papp Zoltán főépítész elmondja, hogy a főépítészi munka elvállalását követően a 

polgármester jelezte számára, hogy a történelmi előzmények miatt a városkép egységessége, 

harmóniája kívánnivalót hagy maga után, amit ő kihívásnak érzett. A települések településkép 

védelméről szóló törvény adott arra lehetőséget, hogy a települések vezetői bele tudjanak 

szólni a településkép alakításába. Az arculati kézikönyv számba veszi a település értékeit és 

ajánlásokat tesz a harmonikus településkép kialakításához. Ennék két partnerségi egyeztetés is 

történt, de az érdeklődés csekély volt. A kézikönyv a beérkezett javaslatokból, az országos 

tapasztalatok rendszeréből állt össze. Az alaptétel az volt, hogy, amit nem kell tiltani, azt 

mind meg lehet engedni. A településképi rendeletből viszont értenie kell a lakosságnak, a 

szakmának. Semmivel sem lett szigorúbb Bátonyterenye előírásrendszere ennek 

létrehozásával. A rendelet az arculati kézikönyv ajánlásaiból, a helyi építési szabályzat 

előírásaiból áll össze, ami később bármikor módosítható. Az egyszerűbb ügyeket be kell 

nyújtani a polgármesterhez szakmai konzultációra, aki önállóan vagy a főépítésszel együtt ad 

egy javaslatot a megvalósíthatóságra. Viszont előírás, hogy a 300 négyzetméternél nagyobb 

épületeket mindenképp be kell jelenteni. Kéri, hogy induljanak el a kijelölt úton és 

támogassák a leírtakat. 

 

Várszegi István kérdése, hogy egy ilyen nagy volumenű feladatnál miért nem kerülnek a 

képviselők bevonásra az előkészítő munkába. Így lehetőség lett volna megismerni a hátteret 

is. Az álláspontja viszont nem változott, bizonyos pontok további átbeszélésre érdemesek, 

mert nem egyeznek a település és az itt élők sajátosságaival. Úgy véli ezen a téren több 

szabadságot kellene engedélyezni az embereknek. 

 

Papp Zoltán szerint a rendelkezések célja, hogy a településre érkező személyek lássák azt, 

hogy az ott élők mire büszkék, saját elképzelései mennyire alkalmazkodnak az ott lévőkhöz, 

ne lehessen feltűnési vágya. Ha az itteni feltételeket szigorúnak találja – amivel ugyan ő nem 

ért egyet -, akkor nem muszáj odaköltöznie. Legyen lehetősége, hogy jól érezze magát, de 

úgy, hogy a többieket ne zavarja. A meglévő épületeknél az önkéntes jogkövetést preferálja. 
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Mind a kézikönyvön, mind a rendeleten lehet módosítani folyamatosa, de javaslata szerint 

csak az első tapasztalatokat követően. 

 

Czikora Györgyné a most hallottak alapján úgy véli, hogy a két szabályozó eszköz 

értékesebb, esztétikusabb házakat eredményezhet a településen. Az anyagilag kevésbé jól 

állók számára sem tartalmaz szigorú, teljesíthetetlen előírásokat, lehetőséget ad 

kompromisszumos megoldásokra is. 

 

Nagy-Majdon József polgármester szerint mindez korábban szimplán hatósági ügy volt, így 

olyan helyekre húztak fel olyan házakat a városban, amik nem abba a közösségbe illenek, 

minőségük nem megfelelő. Viszont élni kell azzal a lehetőséggel, hogy beleszólhassanak a 

városképbe, ezáltal a hatósági keret kiegészül egy szubjektív kerettel. 

 

Cseresznyés István utal a németországi tapasztalataira, mely szerint szigorúan szabályozták 

még a kis falvakban is az építészeti stílust, bár helyi anyagi támogatással. Örül az arculati 

kézikönyvnek, már sokkal hamarabb szükség lett volna rá, sok érték elherdálódott az elmúlt 

évtizedekben. Egyetért a szabályozási szándékkal és azzal, hogy konzervatívnak kell lenni 

ezen a területen. 

 

Várszegi István egyetért az elmondottakkal, de korábban a hatóság megállíthatta volna pl. a 

szocpolos házakat, vagyis a hatóságok nem működtek megfelelően. Véleménye szerint 

rugalmasabbnak kell lenni, nem lehet az előírásokkal megkeseríteni az itt élők életét. 

 

Papp Zoltán ígéretet tesz arra, hogy minden, a modern kornak megfelelő, esztétikus 

javaslatot támogatni fog. A település lehetősége szerint támogathatja a szerényebb 

körülmények között élőket is, ennek a módját segít is kidolgozni, ha igény van rá. 

 

Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy megvan a támogatási szándék, mind a 

lakótelepi, mind a családi házas, mind az új építésű ingatlanok esetében. Ehhez viszont 

forrásokat kell találni, a kereteket kidolgozni. Javasolja, hogy fogadja el a testület mind a 

rendelet-tervezetet, mind a határozati javaslatot és majd a tapasztalatok tükrében visszatérnek 

rá. 

 

Várszegi István a vita lezárásával emlékeztet arra, hogy volt egy módosító javaslata, 

miszerint ne követelmények, csupán ajánlások kerüljenek megfogalmazásra, melyre Papp 

Zoltán főépítész jelzi, hogy erre a rendeleti keretek között nincs lehetőség. Országos szinten 

ez az elfogadott nyelvezete a rendelet-tervezetnek, ami az előterjesztésben van és az országos 

átlag alatti keménységi szint alatt van. 

 

 Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás 

mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2018.(IV.26.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a településkép védelméről 

 

 (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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A Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

fogadta el: 

 

28/2018.(IV.25.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bátonyterenye Város 

Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§ - nak, valamint 

Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, 

településrendezéssel, és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 

szabályairól szóló 14/2017. (VIII.01.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak 

megfelelően elkészített jelen határozat mellékletében foglalt Településképi Arculati Kézikönyvet 

(TAK) jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

3. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FOLYÓSZÁMLA-

HITELKERET MEGEMELÉSÉRE 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER  
 

Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy a 2000-es évek elején az önkormányzat 

felvett 124 millió forint kölcsönt a SZEVIÉP-től a csatornázás befejezésére. Az összeg a 

kamatokkal azóta mintegy 240-260 millió forintra nőtt. A követelés jogosultja perre ment az 

önkormányzattal. Az önkormányzat ügyvédjének sikerült kialkudnia egy olyan összeget, 

aminek fejében a jogosult visszalép a pertől és 50 millió forintért eladja a követelést az 

önkormányzatnak. A határidő március 31 volt, ami egy hónappal meghosszabbításra került. 

Ez az összeg szerepelt az önkormányzat által felvenni tervezett hitelkeretben is. A hitel még a 

kockázatelemzőknél van, nem került a kormány elé. Emiatt kérdésessé válik a határidő 

teljesíthetősége. Az OTP javaslata ezért az volt, hogy ideiglenesen megemelik a 

folyószámlahitel keretet. Az önkormányzat 2-szer egy éves folyószámlahitelt fog kapni, 

évente 25 milliót kell visszatörleszteni. Ez az összeg hamarabb is visszatörleszthető lesz, 

amennyiben jóváhagyásra kerül a 300 milliós fejlesztési hitel. Ekkor a folyószámlahitel 

összege ismét 70 millió lesz. Erről a tárgyalások ma reggel zajlottak, ezért került utólagosan 

napirendre ez a javaslat. Amennyiben a testület ezt a javaslatot elfogadja, akkor az 

önkormányzat meg tudja vásárolni a követelést. 

 

Czikora Györgyné kérdése, hogy az önkormányzat miért nem fizette a kölcsönt. 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy az átadás-átvételnél 124 millió forint volt. 

2002 és 2010 közötti időszakban elfogadott dolog volt, hogy a vállalkozó megelőlegezte a 

beruházásokat, utána pedig lepapírozták, mintha visszaadta volna az önkormányzat. Mivel 

Vanya Gábor akkori polgármesternek előbb kellett elmennie, így azt már nem tudta megtenni. 

Közben elindult a SZEVIÉP felszámolása, a felszámolás előtt szóltak az akkori polgármester 
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asszonynak, de ő nem tudta, hogy mi van a háttérben, így nem papírozta le, így a felszámolás 

után ez a kölcsön a városon maradt. Próbáltak élni az ellenkeresettel az eltűnt garancialevél 

ürügyén, ami ügy még mindig a bíróságon van. a felszámolásnál az önkormányzat követelés 

az „E” kategóriába sorolt, ami behajthatatlan kategória, így nincs esély arra, hogy a követelés 

teljesítésre kerül. Ugyanakkor az önkormányzat fizetési kötelezettsége fennáll. A felszámoló 

időközben eladta a követelést egy ügyvédi irodának, ami elindította a pert az önkormányzattal 

szemben. A nemfizetésnek egyetlen oka volt, hogy nem volt rá pénze az önkormányzatnak, de 

nem is fizették volna ki, mert nem tudták, hogy mi van a háttérben, hiszen a csatornázás ügye 

nem volt teljesen tiszta. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az 

alábbi határozatot fogadta el: 

 

29/2018.(IV.25.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 

Önkormányzat 2018. évi folyószámlahitel-keret megemeléséről szóló javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület hozzájárul a SZEVIÉP Zrt. „fa” tartozás kifizetése pénzügyi 

fedezetének biztosítása érdekében az OTP Bank NyRt-nél 2018. évben fennálló 70.000.000 Ft 

összegű naptári éven belüli folyószámlahitel 50.000.000 Ft keretösszeggel történő átmeneti 

megemeléséhez a már meglévő feltételek mellett: 

- folyószámlahitel célja:   a 2018. évre tervezett feladatok végrehajtásához  

átmeneti, külső forrás biztosítása, az 

önkormányzati likviditás folyamatos fenntartása 

- folyószámlahitel keret:   120.000.000 Ft, azaz százhúszmillió forint 

- éves kamat mértéke:    változó 3 havi BUBOR + 2,5 %,  

- kezelési díj:     változó évi 0,50 %  

- rendelkezésre tartási jutalék:   változó évi 1,00 %  

- hiteldíj fizetés:    negyedévente, illetve szerződés megszűnésekor  

- futamidő:     szerződéskötéstől – 2018. december 31-ig 

 

A Képviselő-testület a hitel visszafizetés fedezeteként felajánlja az önkormányzatot megillető 

helyi adó és helyben maradó gépjárműadó bevételeit és egyéb működési célú bevételeit, 

köztük a jogszabály alapján fedezetbe vonható általános működésének és ágazati feladatainak 

támogatását. 

 

2. A Képviselő-testület a folyószámlahitel további fedezetként jelzálogfedezetet ajánl fel, mely 

az alábbi forgalomképes ingatlanokra terjed ki.: 

- 1844 hrsz.      3078 Bátonyterenye, Tarjáni út 1. (volt 3. számú iskola) 

- 1841/2 hrsz.   3078 Bátonyterenye, Tarjáni út 3. (Bátonyrehab NKft. épülete)  

- 2748/63 hrsz. 3070 Bátonyterenye, Városház út melletti terület (beépítetlen terület) 

- 0304/2 hrsz.   3070 Bátonyterenye, Petőfi út 24. (közfoglalkoztatási telephely) 

 

3. A Képviselő-testület vállalja, hogy az 50.000.000 Ft összegű hitelkeretet az önkormányzat 

által OTP Bank Nyrt-től felvenni kívánt folyamatban levő 300 millió Ft összegű fejlesztési 

hitel SZEVIÉP Zrt. „fa” tartozás rendezésére szánt keretből fizeti vissza. 
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4. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a folyószámlahitel-keret az 50.000.000 Ft összegének 

törlesztését követően 70.000.000 Ft keretre leszállításra kerüljön. 

 

5. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, továbbá a hitel és a 

hitelhez kapcsolódó járulékok az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe történő 

betervezésére. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a városgazdálkodási osztályvezetőt, 

hogy az OTP Bank Nyrt. felé a hitelkérelmet benyújtsa, a szükséges nyilatkozatokat és a 

folyószámla-hitelszerződés módosítást aláírja. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

               dr. Lengyel Tamás jegyző 

               Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

 

 

4. JAVASLAT BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSE 1. MÓDOSÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER  
  

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a rendelet-tervezet a kiküldött anyaghoz 

képest módosításra került annak érdekében, hogy a jogszabály-szerkesztési előírásoknak 

megfeleljen, ugyanakkor az ülés elején kiosztott rendelet-tervezet a kiküldötthöz képest 

számszaki, tényszerű változást nem tartalmaz, szavazásnál a kiosztott rendelet-tervezetet kéri 

figyelembe venni. 

 

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke, Gembiczki Ferenc az Ügyrendi 

Bizottság elnöke, valamint Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy 

a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását 

javasolják a testületnek.  

 

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a 

javaslatot megtárgyalta és a rendelet-tervezetben foglaltakat nem fogadta el. 

 

 Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 

alábbi rendeletet alkotta: 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2018.(IV.26.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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5. BESZÁMOLÓ BÁTONYTERENYE KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK 

TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK 2017. 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 javaslatot 

megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.  

Kérdése, hogy van-e olyan település amely tartozik valamely szolgáltatásért és milyen 

összeggel. 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy vannak tartozó települések, összeget nem 

szeretne közölni. A tartozások be lesznek hajtva. Viszont arról nem szabad elfeledkezni, hogy 

egy időszakban a kistérség települései finanszírozták meg, sőt volt, hogy előfinanszírozták a 

városi önkormányzat és az intézmények működését, amiben Mátranováknak kiemelkedő 

szerepe volt. A mostani helyzetben már Bátonyterenye a fő finanszírozó. Ülés után lehetősége 

van Várszegi Istvánnak a kistérségi irodában további információk begyűjtésére. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

 

30/2018.(IV.25.) Öh. sz. 

Határozat 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő testülete megtárgyalta Bátonyterenye 

Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2017. évi tevékenységéről, pénzügyi 

helyzetéről és a társulási célok megvalósulásáról szóló beszámolót, és azt elfogadja.  

 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

6. BESZÁMOLÓ A BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ 
 

Dr. Lengyel Tamás jegyző utal arra, hogy 20127-ben folyamatosan nagy szakmai és 

személyi kihívásokkal nézett szembe a hivatal. A körülményekhez képest megítélése szerint 

megfelelően eleget tett a hivatal ezen kihívásoknak és megköszöni az alkalmazottak 

munkáját, illetve a testületnek, hogy biztosítják a munkafeltételeket. 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a hivatal dolgozóinak bérét 10%-kal 

emelték ebben a költségvetési évben, és tervbe van véve egy többlépcsős béremelés. A Járási 

Hivatalban és a versenyszférában is többet keresnek a foglalkoztatottak. Szeretnék, ha 

elégedett és minőségi munkát végző dolgozók lennének a hivatalban. Megjegyzi, hogy nőttek 

a hivatalban dolgozók bürokratikus terhei. 

 

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 

megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.  

Kérdése, hogy milyen feladatot lát el az az 5 fő, aki nem tartozik egyik osztályhoz sem, illetve 

milyen nyilvántartást vezetnek a hivatalban a bejelentésekről, mert csak tól-ig számokat lát a 



12 

 

beszámolóban. A cégeknél jellemzően rögzítik is a hívásokat, bejelentéseket, az e-mailek, 

személyes megkeresések is rögzíthetők, akkor miért nem állnak pontos számok rendelkezésre. 

Milyen szerződést kötöttek a gázdíj csökkentésre? 

 

Dr. Lengyel Tamás jegyző a kérdésekre azt a választ adja, hogy az EOLIA nevezetű 

energiaszolgáltatóval kötöttek előnyös szerződést, a csökkenés pontos összegét nem tudja 

megmondani, de fejlesztéseket is végre tudnak hajtani pl. a kisterenyei gyermekorvosi 

rendelőben, ahol gázfűtést korszerűsítik. A közérdekű panaszok, bejelentések esetén a törvény 

írja elő, hogy mit és hogyan kell nyilvántartani. Megjegyzi, hogy a munkaidőn kívül hozzá 

érkező panaszokat, bejelentéseket nem szokta feljegyezni, nem készít róla statisztikát, sem a 

telefonhívásokat nem rögzíti. Ennél fontosabbnak tartja, hogy mindenkinek tudjanak segíteni 

akár munkaidőn túl is. Bizonyos hívások, jelzések egy konkrét körbe sem sorolhatók, de 

feladatot jelentenek a hivatalon belül, ezekről sem készítenek statisztikát. Jobban szeretik a 

bejelentések azonnali kezelését, amennyiben lehetséges. 

 

Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy pl. az e-mailben érkező bejelentéseket 

tudják számolni, a telefonon, mobil applikációkon, közösségi médián érkező bejelentéseket 

már nem. A mai világ már túlhaladott a papírokon érkező, számolható bejelentéseken. 

Fontosabb, hogy a jelzett probléma megoldásra kerüljön, illetve, hogy a bejelentő választ 

kapjon. 

 

Kerekes László osztályvezető beszámol a tegnapi és mai napján érkezett bejelentésekről, 

megkeresésekről. 

 

Várszegi István megjegyzi, hogy a hallottak alapján tömegével több bejelentést kezel a 

hivatal, mint ami megjelenik a nyilvántartásokban. Ez bizonyíthatja, hogy mind a testület, 

mind a hivatal foglalkozik a lakosság bejelentéseivel. 

 

Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy osztályba nem sorolt státuszba tartozik az 

önkormányzati tanácsadó, polgármesteri irányítással, jegyzői irányítás alá tartozik egy fő 

titkárnő, gondnok és 2 gépkocsivezető. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

 

31/2018.(IV.25.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 

Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

             dr. Lengyel Tamás jegyző 
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7. TÁJÉKOZTATÓ A 2017. ÉVBEN ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEKRŐL 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER,  

     DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ 
 

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 

megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

 

32/2018.(IV.25.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület 

állandó bizottságai valamint a polgármester és a jegyző által a 2017. év során átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót és azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

8. BESZÁMOLÓ A START 2017. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMRÓL  

ELŐTERJESZTŐ: LETOVAI ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER 
 

Letovai Zoltán alpolgármester előterjesztőként elmondja, hogy a kiadott anyag minden 

fontos számot, megállapítást tartalmaz. A munkaerőpiac a közmunka programban 

foglalkoztatottak nagy részét már felszívta, ezért az állandó létszámhiány miatt más stratégiát 

kell a jövőben alkalmazni. A cél most már, hogy a város lakosságának komfortérzetét 

javítsák. Az árbevétel csak másodlagos. 

 

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.  

 

Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy a jelenlegi 220 fős létszámot sem tudják 

feltölteni. Az értékteremtő START programban vállalásaik vannak, amiket teljesíteni kell, 

ami mellett a város lakóinak és a városvezetésnek is meg vannak az igényei. Ez ilyen kis 

létszámmal nehezen valósítható meg. Évek óta gyorsan csökken a létszám, a hat láb vállalás 

nem tartható, ezért paradigmaváltás kell, ami érinti a közfoglalkoztatási céget is. Már most 

sok tevékenységet, szolgáltatást a piacról kell megrendelni, viszont a szakértelemmel bíró 

közmunkásokat szeretnék megtartani. A cégek jól fizetnek, így a közmunkás bérrel már nem 

tarthatók a közfoglalkoztatásban az emberek. 

 

Cseresznyés István elmondja, hogy szerinte a szakmunkásokat el kell engedni a 

versenyszférába, viszont a város fenntartását képzett munkaerőre kell bízni. Akik nem tudnak 

képesítés vagy akarat hiányában elhelyezkedni a versenyszférában, azokat meg kell tartani a 

közfoglalkoztatásban. Szerinte az értékteremtés már betöltötte funkcióját, inkább el kellene 

tolni a városfenntartás irányába.  
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Tapasztalata, hogy a környező településeken is hasonló létszámcsökkenés van a 

közfoglalkoztatás terén. Tisztes fizetést kellene biztosítani a városfenntartásban tevékenykedő 

közmunkásoknak, még mindig jobb, mint a segélyezés.  

 

Várszegi István véleménye szerint a lakosság elvárásai túlzóak a jelenlegi 

közmunkaprogrammal szemben. Kevesen vannak, nem túl szakképzettek, megfeszülnek a 

feladataikkal, pl. a fűkaszálással. Elismeri az általuk végzett értékteremtő m unkát. 

Megjegyzi, hogy minden évben más a beszámoló szerkezete, ami megnehezíti az egyes évek 

összehasonlítását. Kéri, hogy részletezzék a 13 milliós bevétel összetételét (állattartás, 

növénytermesztés, tésztagyártás, stb.), hiányolja az állattartás szaporulatait, a vöröshagyma 

mennyiség jelentős csökkenésének okát, az árpatermesztést, a gyümölcstermesztést. 

 

Sulyok Tibor elmondja, hogy a beszámoló adattartalmát a Belügyminisztérium állítja össze, 

annak szerkezeti módosításait is ők végzik. Ismerteti az egyes ágazatok bevételeit (állattartás: 

5,4 millió, növénytermesztés: 3,1 millió, tésztagyártás: 3,6 millió, betonelem-gyártás 106 

ezer). A hagyma vetésterülete lecsökkent, csapadékszegény volt a nyár, az ott dolgozók 

létszáma is kevés volt a gyommentesítéshez. A mezőgazdaságban most is létszámhiánnyal 

küszködnek, a kézimunka nem preferált az emberekhez. A gyümölcsöst tönkretette a fagy. 

Kecskéből már alig van a tenyészetben, inkább a juhtartásra fektetik a hangsúlyt, ott szép a 

szaporulat. Tavaly új juhférőhelyet építettek, terveztek trágyatárolót is, de a területét át kell 

minősíteni, ez idei feladat lesz. Vetésváltásban dolgoznak, így nehéz az egymás utáni éveket 

összehasonlítani, az időjárás is jelentős befolyásoló tényező. Összességében nem tartja 

rossznak a tavalyi évet árbevétel szempontjából sem. Lecsökkentették idén a szabadföldi 

kertészetet, inkább szántóföldi növényeket termesztenek. 

 

Letovai Zoltán alpolgármester felajánlja Várszegi Istvánnak, hogy bemutatja neki a 

programhelyszíneket, körbevezeti őt. 

Megjegyzi, hogy nem egyszerű az áttérés a városüzemeltetési feladatokra, hiszen szakember 

nélkül ott sem tudnak dolgozni. Hangsúlyozza, hogy nem lesz gond a városüzemeltetéssel, 

mert amit a közmunka nem tud megcsinálni, azt a piacról fogják megrendelni. Egyetért azzal, 

hogy a lakossági elvárások túlzóak a közmunka programmal kapcsolatban. Itt is 

szemléletváltásra van szükség, ne várják el, hogy mindent a közmunkások csináljanak meg. 

 

Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy sok embernél csak az elvárások 

magasak, ő saját magával szemben nem igényes. A fűnyírás is hatalmas munka a város 

számára. Úgy nehéz értéket teremteni, hogy a már meglévő értékeket tönkreteszik. Felhívja a 

figyelmet arra, hogy Facebookon is csináltak egy városi oldalt, ahol szintén jelezhetik a 

problémákat, ahol közérdekű információkat osztanak meg. Kéri a lakosság partnerségét is. 

 

Várszegi István kifogásolja a város szemétkezelését, akár drasztikus módon is fel kell lépni, 

főleg a szemetet szétdobálókkal szemben. A lakosság nem tud alkalmazkodni az új 

szemétszállítási rendhez, nem megfelelően lettek tájékoztatva a szolgáltató részéről. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 
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33/2018.(IV.25.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő testülete megtárgyalta a 2017. évi START 

közmunka programról szóló beszámolót, és azt elfogadja.  

 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Letovai Zoltán  alpolgármester 

  Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

Gubán Zoltán ügyvezető 

 

 

9. ELŐTERJESZTÉS AZ „ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ 

FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA 2018.” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy szerettek volna a kisterenyei 

gyermekorvosi rendelő felújítására pályázni, viszont csak egy fejlesztésre lehetett pályázni. 

Ezért döntöttek arról, hogy a gyermekorvosi rendelő felújítását önerőből fogja állni az 

önkormányzat, viszont a Besser által tervezett jelentős beruházások miatt szükség van az út 

felújítására. 

 

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke és Várszegi István a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a 

határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

 

34/2018.(IV.25.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2018.” című pályázat benyújtásáról szóló 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) A Képviselő-testület egyetért a pályázat benyújtásával. 

 

Határidő: pályázati kiírás szerint 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

2.) A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szüksége maximum 4 500 000 Ft önrészt 

biztosítja, és költségvetésében elkülöníti. 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy-Majdon József polgármestert 

 

- a pályázathoz szükséges előkészületek elvégzésére, 
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- a pályázat összeállítására és benyújtására, melynek során akkreditációval, 

referenciákkal rendelkező tanácsadó szervezet munkáját is igénybe veheti. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

10. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK 

MÓDOSÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ 
 

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 

megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. Jelzi, hogy 

az előterjesztésben van egy javítandó elírás: közbeszerzési szerv. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

35/2018.(IV.25.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 

2018. évi Közbeszerzési tervének módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot 

fogadta el: 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervét az alábbi ponttal 

egészíti ki:  

 

Rendezvényszervezési szolgáltatás, becsült érték 41 500 000 Ft, 113. § szerinti nyílt 

eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző 

Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

11. JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS 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 javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.  

 

Várszegi István irritálónak találja, hogy valaki azért veheti meg 40%-os értéken a lakást, 

mert az lelakott. Szerinte nem a bérbeadó dolga a lakás állapotának megtartása, hanem annak, 

aki benne él. 
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Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy helyi rendelet rögzíti, hogy ki és hogyan 

vehet önkormányzati bérlakást pályáztatás nélkül. Támogatja az értékesítéseket, mert jelentős 

kiadást jelent az önkormányzatnak ezen bérlakások fenntartása. Nem a lelakottság miatt 

veheti meg a bérlő kedvezményesen a lakást. 

 

Dr. Lengyel Tamás jegyző hozzáteszi, hogy nem biztos, hogy a bérlőt terheli a felújítási 

kötelezettség és nem a tulajdonost. Itt inkább a tulajdonost terhelné a felújítás kötelezettsége. 

A természetes elhasználódás nem róható fel a bérlőnek, a szándékos rongálás igen. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

 

36/2018.(IV.25.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 

bérlakás értékesítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

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, 

hrsz-a 

Bátonyterenye, 

Lakás 

területe 

m² 

Forgalmi érték  

 

 

      Vételár 

megfizetésének 

módja, összege 

 

Kómár 

István 

János 

 

 

Kómár István 

János 

 

Iskola út 3.  

I. emelet ajtó 2. 

3770/2/B/6  

 

 

53 

 

 

2.300.000 Ft 

 

egyösszegben, 

 a forgalmi 

érték 40 %-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 ügyvezető 

Határidő: önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 22/2003. 

(XII.12.) számú önkormányzati rendelet feltételei szerint 
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12. ELŐTERJESZTÉS „KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 

2018.” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 

megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

 

37/2018.(IV.25.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás 2018.” című pályázat benyújtását és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1.) A Képviselő-testület egyetért a pályázat benyújtásával. 

 

Határidő: pályázati kiírás szerint 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

2.) A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önrészt biztosítja, és 

költségvetésében elkülöníti. 

 

3.) 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: azonnal  

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

13. JAVASLAT A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG TÁMOGATÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy Bátonyterenye rendelkezik 

testvértelepülési kapcsolatokkal a Kárpátaljai térségről is és mivel a Rákóczi Szövetség 

alapítvány és nem egyesület, ezért a testületnek kell döntést hozni a szervezet támogatásáról. 

A szervezet a határon túl ragadt magyarság magyarság-megőrzését, képzését támogatja. Kéri 

a testület támogatását. Czikora Györgyné kérdésére elmondja, hogy a szervezet egyetlen 

képviselője sem járt még Bátonyterenyén, de a vezetőjével már többször találkozott, 

személyes kapcsolatuk van. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 
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38/2018.(IV.25.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Rákóczi Szövetség 

támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Rákóczi Szövetség a belső identitástudat kerete 

terhére 100 000 Ft egyszeri támogatást kapjon. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.  

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

  Dr. Lengyel Tamás jegyző 

  Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető           

 

 

14. JAVASLAT A BARTÓK TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 

ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI MUNKAKÖRÉRE 

BEÉRKEZETT PÁLYÁZAT VÉLEMÉNYEZÉSÉRE 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 

megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. Örömmel 

vették a pályázatot. 

 

Várszegi István is kifejezi örömét a pályázat miatt, a pályázót támogatja. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

 

39/2018.(IV.25.) Öh. sz. 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bartók Térségi 

Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola Tagintézménye tagintézmény-vezetői  

munkakörére beérkezett pályázat véleményezéséről szóló előterjesztést, és a mellékletben 

megfogalmazott véleményt jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat Képviselő-testülete által 

alkotott vélemény aláírására és továbbítására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Nagy-Majdon József polgármester 
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15. JAVASLAT A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FŐIGAZGATÓI 

MUNKAKÖRÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZAT VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL  

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester kifejti, hogy nem igazán érti, hogy miért kell a testületnek 

véleményeznie egy megyei intézmény vezetői pályázatát. A pályázót nem ismeri, a pályázatot 

összeollózottnak tartja. Hiányolja, hogy nem szakmabeli a pályázó. Egyéb személyi javaslata 

nincs. 

 

Várszegi István úgy véli, hogy a pályázó a kiírás nem minden pontjának felel meg, nincs 

meg az intézményvezetői végzettsége, szakmai gyakorlata sem elegendő. 

 

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 

megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 

alábbi határozatot fogadta el: 

 

40/2018.(IV.25.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói munkakörére beérkezett pályázat véleményezéséről 

szóló előterjesztést, és a mellékletben megfogalmazott véleményt jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat Képviselő-testülete által 

alkotott vélemény aláírására és továbbítására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

16. EGYEBEK 

 
Nagy-Majdon József polgármester tájékoztatást ad a közmeghallgatások időpontjáról és 

helyszíneiről, és a majális programjáról. Czikora Györgyné kérdésére elmondja, hogy a 

majálison fogja köszönteni a város lakosságát. 

 

Várszegi István megköszöni Letovai Zoltán alpolgármester és Király Attila képviselő 

segítségét, amit a Föld napja alkalmából rendezett fásításhoz nyújtottak. Kéri, hogy 

intézkedési tervet dolgozzanak ki azzal kapcsolatban, hogy a lakosság azon része, aki nem tud 

a közösségi normákhoz idomulni, ne szórja szét a szemetet. Ezzel az egész település érintett, a 

közmunkának nem feladata, hogy ezt a szemetet összegyűjtse. 

 

Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy az elmúlt héten tárgyaltak a VGÜ 

szemétszállításért felelős vezetőjével. Kéri a lakosokat, hogy alkalmazkodjanak a 

megváltozott szemétszállítási időpontokhoz, vállalta a cég, hogy az időközben összegyűlt 

plusz szemetet is elszállítja. Június hónapban várható lomtalanítás 5 napos időtartamban 5 

részre felosztva a várost. Az érintett utcákat a pontos időpontról szórólapokon fogják 

értesíteni.  
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A lomtalanítás menete más lesz, mint eddig, nem lesznek kijelölve lerakóhelyek, hanem az 

adott napon mindenkinek a saját kapuja elé kell kitennie a lomot és onnan fogják elvinni. 

Kikérték a szemétszállítási szerződéssel rendelkező bátonyterenyeiek nevét és címét a 

szolgáltatótól, ezt össze fogják vetni a lakott ingatlanokkal, és akiről kiderül, hogy nem kötött 

szemétszállítási szerződést, akkor rá bírságot fognak kiszabni. Kéri, hogy akik nem 

rendelkeznek szemétszállítási szerződéssel, azok pótolják ezt. 

 

Molnár Ferenc megjegyzi, hogy a tegnapi napon a szelektív gyűjtőből nagykabáttal letakart 

kutyaólat vett ki. Fűnyírással kapcsolatban megdöbbentőnek tartja, hogy sokan a saját házuk 

előtt nem tudnak rendet tartani, elvárják a hó eltakarítást, ároktisztítás, fűnyírást. Örömmel 

fogadták viszont az 5 utcában a falusi részen a kiküldött gáz igényfelmérést. 

 

Cseresznyés István jelzi, hogy a lakótelepről kapott jelzést, hogy nagyon sok a szemét. 

Kérdése, hogy lehetne-e sűríteni a szemétszállítást, vagy a kukák száma növelhető-e. A 

kérdésre Dr. Lengyel Tamás jegyző azt a választ adja, hogy mindez attól függ, hogy a 

társasház milyen szerződést kötött a szemétszállítást végző szolgáltatóval. 

 

Czikora Györgyné kéri, hogy a játszóterekre tegyenek ki olyan táblát, hogy kutyát a 

játszóterekre bevinni tilos. A játszótéri homokok cserére szorulnak. A szemétszállításnál a 

csütörtök/péntek és kedd napok közötti időszak túl hosszú. Kéri, hogy a rendőrök gyakrabban 

nézzenek szét délutánonként, esténként az Iskola úton. Megjegyzi, hogy a Bányavárosban már 

a fenyőkön is megjelentek a varjak 

 

Dr. Lengyel Tamás jegyző a rendőrséggel fennálló jó kapcsolat alapján ígéri, hogy a kérést 

továbbítani fogja. Megjegyzi, hogy nagy a felháborodás a városban a varjak nagy arányú 

elszaporodása miatt. Az önkormányzat mindent törvényes eszközt bevetett a városban élő 

varjak számának csökkentésére, viszont volt olyan személy, aki feljelentette az 

önkormányzatot ezért, ami miatt büntetőeljárás elé néz. 

 

Király Attila örül annak, hogy a most megszavazott pályázat révén meg tud újulni a 

Besserhez vezető út. Jelzi, hogy a Zagyva út egy része járhatatlan. Közvilágítási ügyben írt 

lakossági kérelmet adott le a Műszaki Osztályra, de a kérelmező jelezte, hogy még nem kapott 

választ. Katasztrofálisnak tartja a szeméthelyzetet a városban, a szemtanúk nem merik 

jelenteni a rajtakapott szemetelőket. A homokcsere szükségességével tisztában van. 

 

 Dr. Lengyel Tamás jegyző megjegyzi, hogy jelenleg felmérés alatt állnak a közvilágítás 

fejlesztési igények. Lengyendre 2,6 millió forintba fog kerülni a közvilágítási vezeték 

kiépítése és 10 körüli oszlop felállítása. Az olyan utcákra is van megoldás, ahol az utca végén 

nincs oszlop és lámpatest, ennek előkészítése folyamatban van. 

 

Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy a közelmúltban volt egy jelentős 

közvilágítás korszerűsítés a városban. A megtakarításból finanszírozzák a további 

fejlesztéseket. A 21-es korszerűsítésénél is kérte, hogy ennek megfelelő műszaki tartalommal 

legyen kiépítve a közvilágítás. A kétoldali közvilágításból az egyik oldal megmaradt az 

önkormányzatnak. Jelenleg az ezzel kapcsolatos egyeztetések folynak. A 21-esen 

felszabaduló lámpákat pótlásként el tudják majd helyezni. Plusz forrás akkor kell, ha oszlopot 

kell beépíteni, ehhez kell forrást találni. Az város úthálózata is teljes felújítást igényel, 

igyekszenek ehhez is támogatást találni.  
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Rövid időn belül megindul a Bányaváros csatornahálózat fejlesztése, illetve a Coop Unió Zrt 

vezetőjével folytatott tárgyalás eredménye, hogy a cég a két kisterenyei CBA boltot újra fogja 

nyitni kb. másfél hónapon belül, megvették az üzleteket. Czikora Györgyné kérdésére 

megjegyzi, hogy a két nagybátonyi üzlet az önkormányzat tulajdona, nincs rá érdeklődés. 

 

Letovai Zoltán alpolgármester a Települési Értéktár Bizottság elnökeként ismerteti, hogy a 

városi honlapon megjelent egy felhívás arról, hogy a kisterenyei emlékmű komplexum hová 

kerüljön áthelyezésre, mert a jelenlegi helyén, ami nem is lesz megközelíthető, nem lesz 

alkalmas méltó megemlékezésre. Ebben kérik a lakosság javaslatát, tevékeny 

közreműködését. Minden javaslatot meg fognak vizsgálni és a legjobbat fogják kiválasztani. 

 

Nagy-Majdon József polgármester szeretné., ha minden nemzeti ünnepnek lenne egy-egy 

rendes emlékhelye. Nem tartja szükségesnek, hogy egy helyen legyen az összes emlékmű, 

akár a város tereire is el lehet helyezni a megemlékezések eszközeit. 

 

Czikora Györgyné kéri, hogy a felhívás az újságban is jelenjen meg. 

 

Nagy-Majdon József polgármester a nyilvános ülés napirendjének megtárgyalását követően a 

testület nyilvános ülését 17 óra 35 perckor berekeszti. 

 

A Képviselő-testület ülése a továbbiakban zárt ülés keretei között folytatódik, melyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 

k.m.f. 

 

 

Nagy-Majdon József     dr. Lengyel Tamás 

polgármester                jegyző 

 

 

 
 


