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Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 2-án a
nagybátonyi településrészen, a Városháza dísztermében megtartott közmeghallgatásáról.
Jelen vannak: 9 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
Meghívottak, érdeklődők
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 9 fő jelen van, Gembiczki
Ferenc, Macska Tamás és Cseresznyés István képviselők távolmaradásukat előzetesen
jelezték, a Képviselő-testület határozatképes, a közmeghallgatást 17 óra 06 perckor megnyitja.
Ismerteti a közmeghallgatás törvényi hátterét és lebonyolításának menetét.
Tájékoztatást ad arról, hogy a 2010-2020 közötti időszakra összeállított városfejlesztési
program pontjainak 90%-a megvalósult, vagy 2019. végére meg fog valósulni. Szorospatak
kiemelt turisztikai fejlesztésére ezen időszakban nem sikerült anyagi forrást találni. A
következő másfél évben jelentős változások fognak történni, bár a pályázati, támogatási és
közbeszerzési rendszer sajátosságai miatt az egyes projektek nem tudnak egyik napról a
másikra megvalósulni. A legfontosabb a 21-es út négysávosítása, melynél jelentős lépéseket
tudtak eszközölni annak érdekében, hogy komfortosabbá tudják tenni a kisterenyeiek életét.
Egy-egy fordulósávot sikerült kialakítani a József Attila útra, mindkét irányba lehet majd
fordulni és ugyanilyen lesz a Honvéd útnál is. Több olyan utcánál, ahol a szélesség
megengedi, sikerült elérni, hogy ne zsákutcák legyenek, így a településrészt nem fogja elzárni
a 21-es. Ezért viszont fel kellett áldozni a szerviz utat, ami az összetartozás emlékparkjához
ment volna be, annak a költségeiből épülnek ki a fent említett módosítások. Innentől az
emlékparkot nem lehet majd megközelíteni, ezért az alpolgármester egy felhívással fordult a
lakossághoz, melyben javaslatokat kért az ott lévő emlékművek áthelyezésének helyszínére.
Megköszöni a már beküldött véleményt. A 21-es út négysávosítása jól halad, reméli, hogy a
kisterenyei belterületi szakasz határidő előtt el fog készülni. Ezzel szorosan összefügg a helyi
fejlesztési cég pályázata, melynek keretében 30 hektáros új iparterület kerül kijelölésre,
valamint az összekötő út megépítése, ezáltal a 21-es bekötésre kerül Nagybátonyba a
Városházánál a Pennynél. Így majd nem kell a Sulyom vagy Maconka felé kerülni. az ipari
park létesítését kritizálóknak mondja, hogy a városnak már nincs szabad iparterülete, a
Kisterenye vizslás felőli végén lévő iparterület értékesítés alatt van. a 21-es melletti 10
hektáros terület fel is értékesítésre került, oda fog épülni a csoki gyár a Skoda szalon mellé. A
kialakításra kerülő déli iparterület a volt Silco-tól Tiríbesig fog terjedni a már meglévő
gyárakkal együtt. Már az új iparterületre is vannak érdeklődők. A másik fontos projekt a Zöld
város 1-2., ami a már meglévő helyi értékek kezelését szolgálja, a város zöldebbé tételére
koncentrál. Ennek keretében a kastélyparkban lévő épületegyüttes is meg fog újulni, tervezik
a főtéri kút kicserélését egy szökőkútra, árnyékolókat is terveznek kirakni. Meg fognak újulni
a játszóterek is, Kisterenyén a Flóra szobor mellé fognak egy nagy játszóteret létrehozni, a
lakótelepen kicserélik a játékokat, a Bányavárosban pedig játékokkal fogják bővíteni a
játszóteret és kerítéssel körbevenni azokat.
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Fontos a kisterenyei városközpont létrehozása a Flóra szobor környékén: a volt OTP
felújításra fog kerülni és ide költözik a könyvtár, a volt ÁFÉSZ központba pedig ifj. és id.
Szabó István hagyatéka fog kerülni. örül a kerékpárút Kisterenye és Nagybátony közötti
szakaszának, ezzel is összekötésre kerül a két településrész, az Orgona út bekötésre kerül a
Bajcsy-Zsilinszky útba, így kerékpárral át lehet menni a másik településrészre. A kerékpárút
le fog menni Pásztóig, majd később Szurdokpüspökiig. A 240 milliós INTERREG pályázat
keretében a kastélyparkban a tisztiszolgai épület fog megújulni, palócportává alakulni. Fontos
projekt az inkubátorház kialakítása az induló vállalkozások számára. Folyik az Őzike óvoda
energetikai felújítása, cserélik a vezetékeket, festést, burkolatokat egy komplex felújítás
keretében. Kéri a szülők türelmét, minden gyerek abban az óvodában fog ballagni, ahová
beiratkozott, némi csúszással. Meg fog történni a Napsugár Bölcsőde teljes felújítása és
kapacitásbővítése még idén, illetve a Napsugár Óvoda felújítása pedig jövő nyáron. A Zrínyi
úti FONÓ épületében a szenvedélybetegek ellátására alakítanak ki helyet. Heteken belül indul
a csatornázás a Bányavárosban. Nyertek pályázati forrást felnőtt sportpark és futókör
létrehozására, amit a lakótelepre a sportpálya helyére terveznek.
Látják, hogy problémát okozott a lakosság körében a hulladékszállítás rendjének
megváltozása, akikkel kapcsolatos tudnivalókat az önkormányzat Facebook oldaláén is
közzétettek más egyéb közérdekű információkkal együtt. Kérték a szolgáltatót, hogy az
átmeneti időszakban a kukák mellé kihelyezett szemetet is szállítsák el. Mai személyes
tapasztalata, hogy a féli megtelt kukákat nem ürítette ki a kukásautó. Kéri, hogy hasonló
problémákat a lakosság is jelezze, illetve igyekezzenek a szelektív gyűjtőket
rendeltetésszerűen használni. Szükséges, hogy azokon a részeken, ahová a kutyákat viszik
sétálni, a köztisztaságra ügyeljenek, illetve játszóterekre ne vigyék be a kutyákat.
Ravasz Kálmán Ózdi út 142.: szépek a tervek, amiket hallottak, de hiányolja a
látványterveket, amik révén könnyebben elképzelhetőek lennének a hallottak. Jó lenne, ha a
maconkai temetőhöz vezető utat útbaigazító táblákkal látnák el.
Nagy-Majdon József polgármester is szívesen látna látványterveket, de annak az árán inkább
egy játszóteret építene. Ha valaki ingyenesen megcsinálná, akkor tartaná megvalósíthatónak.
Megjegyzi, hogy az ÁFÉSZ központot még nem vásárolta meg az önkormányzat, de már
folyamatban van. Az utcanév táblákat a közmunkaprogram keretében tervezték megvalósítani,
viszont a munkaerőhiány miatt ebben csúszás van. Ez nem csak a temetőhöz vezető eligazító
táblákra terjedne ki, hanem a közintézményekre, játszóterekre, akár illemhelyekre is.
Lakossági megkeresés volt az ügyben, hogy a kisterenyei temetőben a sírok között is vágják
le a füvet, amit tolmácsol az illetékes cégvezetőnek. Ebben az időszakban a fű intenzív
növekedése miatt ütemezni kell a munkát, ehhez kéri a lakosság türelmét. Arra viszont
felhívja a figyelmet, hogy a lakótömbök körül és a családi házaknál a lakosság feladata a
fűnyírás. Időseknél természetesen szükség esetén segítenek. A Szabó István hagyaték kapcsán
a művész kérése az volt, hogy a hagyatékot tartsák egyben, így a különböző megyei
intézményekben lévő művek is Bátonyterenyén kerülnek elhelyezésre, viszont a már többször
jelzett domborműről a tervek szerint készítenek egy gipszmásolatot és azt helyezik ki a Fáy
iskolában.
Bender Csaba Damjanich út 2.: talált egy – valószínűleg új - képeslapot Bátonyterenye
Város Önkormányzata kiadásában, amiről hiányolja a falusi templomot. Korábban már
írásban is kérte, hogy a szupataki halottasház ereszcsatornázását csinálják meg. Kéri, hogy a
kisterenyei könyvtárból a könyveket szállítsák száraz helyre, hogy az állaguk megóvásra
kerüljön.
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Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy a képeslapról nincs tudomása, az korábbi
ciklusban készülhetett. Tudomása szerint a könyvek szakszerűen vannak raktározva az
épületben, nincs vizesedés, de erről személyesen is meg fog győződni.
Letovai Zoltán alpolgármester jelzi, hogy hozzá is eljutott a csatornázással kapcsolatos
jelzés. Kiküldték a városgondnokot Szupatakra, de gondot jelent, hogy kisebb szerkezeti hiba
van az épületben, amit először javítani kell, és utána készül el a csatornázás.
Pádár János Kossuth út 25. jelzi, hogy a szemétszállítás problémát okoz a lakásuknál, hiszen
a Trogírnál igen sok a hulladék, így a lakótömbben élők hulladéka már nem fér el a
konténerbe. Szűk a bejárat a Trogírnál, nem férnek be a lépcsőházba, ami orvosolható lenne a
konténerek helyének megváltoztatásával. Kifogásolja az épületben működő Nívó
Szépségműhely vendégei miatti gyakori hangos ajtócsapódásokat. A pince szellőzése nem jó,
a hátsó kert padját rendbe kellene tenni, mert a lakosok nem bírják rendben tartani.
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy a közmunka program keretében rendbe teszik
az összes padot. Jelenleg tart a kukák kicserélése, kéri a lakosokat, hogy vigyázzanak az új
kukákra. A szemétszállítást folyamatosan figyelik, a problémákat jelzik a VGÜ felé. A
Trogírnak külön kukát kellene vásárolni és nem a lakossági kukába kellene tennie a szemetet.
Ebben a közös képviselő intézkedhet. A bejárati ajtó ügyét szintén a közös képviselő tudja
rendezni.
Letovai Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy a lakossági szemétszállítás nem keverendő
össze a közületi szemétszállítással. A vállalkozásoknak kötelessége lenne gondoskodni saját
konténerről és a hozzá kapcsolódó szerződés megkötése. Jelenleg felmérik, hogy mely
vállalkozásoknak van hulladékszállítási szerződése, és amelyiknek nincs, azt kötelezni fogják
a szerződés megkötésére. Így kevesebb szemét lesz a lakossági konténerekben.
Dr. Lengyel Tamás jegyző hozzáteszi, hogy az engedéllyel rendelkező vállalkozások listáját
átadták a VGÜ-nek, akik átnézik, hogy kinek van érvényes szerződése szemétszállítási
közszolgáltatásra. Ugyanezt megteszik a lakosokkal is. A VGÜ jelzése alapján rámutat, hogy
szükség esetén a közös képviselők tudnak szerződést módosítani a szolgáltatóval és nagyobb
vagy plusz hulladékgyűjtő edényeket kérni. Megjegyzi, hogy a Kossuth út 25. Közös
képviselője megkereste az önkormányzatot egy komplex felújítási tervvel, majd később arról
tájékoztatott, hogy a lakók ezt leszavazták. Ezzel nem tudnak mit kezdeni, ha nincs többségi
szándék.
Mag Gyula Abonyi út 4.: érdeklődik, hogy mikor folytatódik a kisterenyei temetőnél a
parkoló kialakítása. Az emlékmű elhelyezését a Jászai útra javasolja. A József Attila úton a
fogadónál nem folyik ki a víz. Megjegyzi, hogy nem biztos, hogy helyiek szórják szét a
szemetet a városban, idegenek is ide hozhatják. Névtelenséget biztosítva ösztönözni lehetne
az ezzel kapcsolatos bejelentéseket.
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy a COOP megvásárolta a kisterenyei CBA
boltokat, amik rövid időn belül ki fognak nyitni. Az emlékmű egyben is áthelyezhető, vagy
ünnepenként szétbontva a város egyes részeire, várják a javaslatokat. Ő az egyben történő
áthelyezést preferálja. A József Attila utat szélesítették, a problémákat figyelemmel kísérik.
Nem tudnak minden kukára kamerát szerelni, az illegális szemetelést büntetni fogják, de ez
nem csak Bátonyterenyét érinti. A hulladékudvar üzemel. Egy új hulladékudvar költségét is
viselni kellene valakinek. Most a legfontosabb, hogy a kukákat rendszeresen ürítsék.
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Lesz lomtalanítás is megváltozott rendszerben, az időpontról és módról később értesítik a
lakosokat.
Király Attila képviselő megjegyzi, hogy a parkolónál elmaradt munkákat az elkövetkező két
hétben pótolni fogják az egyéb elmaradt munkákkal együtt, majd indulnak a kátyúzással. A
víz valóba nem tud átfolyni, mert nincs kijárata az útépítés miatt.
Czikora Györgyné képviselő kéri, hogy intézkedjenek abban, hogy a kihelyezett zsákos
szemetet is dobják fel a kukásautóra. A kukások az ürítés közben kiszóródott szemetet nem
szedik össze. Jó lenne, ha a lakosok rendeltetésszerűen használnák a hulladékudvart. A
kukázók felvagdossák a zsákokat és abból kiszóródik a szemét, erre kell megoldást találni.
Kéri szintén, hogy a rendőrség gyakrabban járőrözzön az Iskola út, Kossuth út, Szélkakas
Fogadó, Maconka részen, főleg az esti órákban. A maconkai ravatalozó mellett nagy a sár
esőzés idején, erre megoldást kell találni.
Dr. Lengyel Tamás az látja megoldásnak, ha a társasházak új konténert, kukát kérnek a
szolgáltatótól és senkit nem biztat arra, hogy a kuka mellé rakják dobozokba a szemetet.
Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy a vásárolható VGÜ zacskókba
kihelyezett szemetet elviszi a szolgáltató, csak az átmeneti időszakban visznek el mindent.
Molnár Ferenc képviselő kéri, hogy a következő alkalommal a falusi részre is szervezzenek
közmeghallgatást. A falusi temetőben is gond a fűnyírás, az utakat is meg kellene ott csinálni.
A Nyárjasban nincs a vezetékes víz kiépítve, jó lenne azt pótolni. Tájékoztat arról, hogy
folyamatosan érkeznek az igények a gázbekötésre a megkeresett lakosoktól, kéri ebben az
önkormányzat segítségét.
Nagy-Majdon József polgármester nem támogatja, hogy egy településrészen két helyen
tartsanak közmeghallgatást. Év közben a panaszok bejelentésére alkalmat adnak a
tisztségviselői fogadóórák, ugyanakkor a képviselők is jelezhetik a testületi üléseken a
körzetükben élők problémáit. A gázbekötésnél minden segítséget megadnak, megvizsgálják a
vízbekötést is.
További hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és a közmeghallgatást 18 óra 19
perckor bezárja.

k.m.f.
Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző
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