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Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
Meghívottak
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 11 fő van jelen, Macska
Tamás képviselő távolmaradását előzetesen jelezte, a Képviselő-testület határozatképes, az
ülést 15 óra 12 perckor megnyitja.
Jelzi, hogy a mai ülés az utolsó ennek a testületnek az önkormányzati választások előtt, a
következő ülés már az új testület alakuló ülése lesz. A rendkívüli ülés összehívásának indoka,
hogy a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat határideje a holnapi nap, illetve a fejlesztésekhez
kapcsolódóan két döntés meghozatala indokolt a munkák zavartalansága érdekében.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi
javaslatot tárgyalja meg.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 11 igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadta:
1. Javaslat a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer” 2020.
évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
2. Előterjesztés a Képviselő-testület tájékoztatására, a többszörösen módosított,
Bátonyterenye Város Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és
Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 16/2004.(VI.25.) önkormányzati
rendelet 3828/3 hrsz-ú és 3828/7 hrsz-ú, valamint a 1313/1 hrsz-ú és a 1314 hrsz-ú
részterületekre vonatkozó, módosításának előkészítésére tett intézkedésekről
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
3. Előterjesztés a Képviselő-testület tájékoztatására, a többszörösen módosított,
Bátonyterenye Város Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és
Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 16/2004.(VI.25.) önkormányzati
rendelet 3828/3 hrsz-ú és 3828/7 hrsz-ú, valamint a 1313/1 hrsz-ú és a 1314 hrsz-ú
részterületekre vonatkozó módosításához kapcsolódó, környezeti vizsgálat
megállapításához
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. JAVASLAT A
„BURSA
HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJRENDSZER” 2020. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓJÁHOZ TÖRTÉNŐ
CSATLAKOZÁSRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
96/2019.(X.01.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához történő csatlakozásról
szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához, a
jelen határozat 1. melléklete szerinti Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Az
önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa
meghatározott s a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás
feltételeivel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási
nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2019. október 2.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
2.

A Képviselő-testület a jelen határozat 2. és 3. számú melléklete szerinti pályázatot
írja ki.
Határidő: 2019. október 4.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző

3. A Bursa Hungarica ösztöndíj megítéléséről, mértékéről, felülvizsgálatáról és
megvonásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága dönt.
Határidő: 2019. december 5., illetve értelemszerűen
Felelős: polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
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4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2020. évi forduló keretében beérkezett pályázatokról hozott
döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető
EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
Határidő: 2019. december 5.
Felelős: polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző

2. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TÁJÉKOZTATÁSÁRA, A TÖBBSZÖRÖSEN
MÓDOSÍTOTT, BÁTONYTERENYE VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI
ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
SZÓLÓ 16/2004.(VI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 3828/3 HRSZ-Ú ÉS 3828/7
HRSZ-Ú, VALAMINT A 1313/1 HRSZ-Ú ÉS A 1314 HRSZ-Ú RÉSZTERÜLETEKRE
VONATKOZÓ, MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a
testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
97/2019.(X.01.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bátonyterenye
településrendezési eszközeinek módosítása érdekében tett előterjesztést és az alábbiak szerint
határozott:
1.

A Képviselő-testület támogatja a területek fejlesztése érdekében, Bátonyterenye Város
Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének
módosítását:
- a 3828/3 hrsz-ú és a 3828/7 hrsz-ú terület ipari gazdasági (Gip) építési övezetből,
általános gazdasági (Gá jelű) területté való átminősítését,
- a 1313/1 hrsz-ú és a 1314 hrsz-ú területek egy részének közlekedési területté
történő átminősítését.

2.

A fejlesztéssel érintett területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

3.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak érdekében,
Bátonyterenye Város Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és
Szabályozási tervének módosításával kapcsolatban eljárjon.
Határidő: azonnal és folyamatosan
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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3. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TÁJÉKOZTATÁSÁRA, A TÖBBSZÖRÖSEN
MÓDOSÍTOTT, BÁTONYTERENYE VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI
ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
SZÓLÓ 16/2004.(VI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 3828/3 HRSZ-Ú ÉS 3828/7
HRSZ-Ú, VALAMINT A 1313/1 HRSZ-Ú ÉS A 1314 HRSZ-Ú RÉSZTERÜLETEKRE
VONATKOZÓ
MÓDOSÍTÁSÁHOZ
KAPCSOLÓDÓ,
KÖRNYEZETI
VIZSGÁLAT
MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság az
előző napirendi pontban tárgyalt javaslattal szorosan összefüggő előterjesztést megtárgyalta és
a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
98/2019.(X.01.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Településrendezési eszközöknek a
3828/3 hrsz-ú és a 3828/7 hrsz-ú területek, valamint a 1313/1 hrsz-ú és a1314 hrsz-ú területek
módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról szóló
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) pontjában a 10. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint
a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 3, 4, 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás és a
meghatározott eljárási szabályok szerint, Bátonyterenye Város Önkormányzata
Településrendezési eszközeinek a 3828/3 hrsz-ú és a 3828/7 hrsz-ú területekre, valamint a
1313/1 hrsz-ú 1314 hrsz-ú területekre vonatkozó módosításához, ezen területek fejlesztése
érdekében, tárgyalásos eljárásban történő módosításához kapcsolódóan, környezeti vizsgálat
elkészítését nem tartja szükségesnek, környezeti értékelés munkarészt nem készítteti el.
Határidő: azonnal és folyamatosan
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Nagy-Majdon József polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Képviselő-testület 2017.
augusztus 30-án fogadta el a „Jövőnk van Bátonyterenyén” felsőoktatási ösztöndíj
alapításáról szóló rendeletet.
A Humánszolgáltatási Bizottság a rendeletnek megfelelően az idei évre vonatkozóan is
előkészítette és közzé tette a pályázati felhívást.
A pályázati felhívásban a 2019. évre meghatározott hiányszakmák a helyi intézmények
igényei alapján kerültek meghatározásra az alábbiak szerint: általános orvos, fogorvos, jogász,
óvodapedagógus, szociális munkás, szociálpedagógus.
A pályázat kihirdetése megtörtént, mellékletekkel együtt felkerült a település honlapjára, a
városi televízióba és annak Facebook oldalára, megjelent a Bátonyterenyeiek Lapja című
önkormányzati lapban, valamint kikerült a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára is.
A kiírás szerint a pályázatok beérkezésének határideje 2019. augusztus 31. napja volt, viszont
az ösztöndíjra pályázat nem érkezett.
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A napirend megtárgyalását követően a testület ülését 15 óra 19 perckor bezárja.

k.m.f.

Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző
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