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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 08 perckor megnyitja. Javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja
meg az alábbi módosításokkal:
 8. pontként napirendre venni az ülés előtt kiküldött, a bűnmegelőzési ötletpályázat
BM-19-P számú pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést.
 Ennek következtében az Egyebek számozása 9.-re módosul.
 A 4. napirendi ponthoz kapcsolódva jelzi, hogy mellékletként egy munkaanyag került
kiküldésre, a helyes táblázat az ülést megelőzően kiosztásra került, melyből 1 sor
törölve lett és a sorok számozása ennek megfelelően módosult.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 12 igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadta:
1. Javaslat a gyermekvédelmi alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról
szóló 8/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2017. (III.30.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
3. Javaslat a Bátonyterenye Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervére
Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző
4. Javaslat a „Javaslat Bátonyterenye Város Településendezési Eszközeinek
Felülvizsgálata című terv elfogadására” vonatkozó 131/2016.(X.26.) Öh.sz. határozat
kiegészítésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
5. Javaslat a „Közétkeztetési feladatok ellátása Bátonyterenyén” című ajánlattételi
felhívás elfogadására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
6. Javaslat a társasház felújítási támogatási alapra beérkezett pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
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7. Javaslat az önkormányzati bérlakás értékesítésével kapcsolatos 15/2019.(II.28.) Öh.sz.
határozat módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
8. Javaslat a bűnmegelőzési ötletpályázat BM-19-P számú pályázat benyújtására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
9. Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. JAVASLAT A GYERMEKVÉDELMI ALAPELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A
FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 8/2012. (III.29.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Gembiczki Ferenc az Ügyrendi, Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási, valamint Várszegi
István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot
megtárgyalták a rendelet tervezetben foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019.(III.29.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a gyermekvédelmi alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló
8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2. JAVASLAT

A
SZEMÉLYES
GONDOSKODÁST
NYÚJTÓ
ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 4/2017. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI
MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

SZOCIÁLIS
RENDELET

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási, Gembiczki Ferenc az Ügyrendi, valamint Várszegi
István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot
megtárgyalták a rendelet tervezetben foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019.(III.29.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
4/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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3. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI
KÖZBESZERZÉSI TERVÉRE
ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési és Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták a határozati javaslatban
foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
18/2019.(III.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Bátonyterenye Város
Önkormányzatának a jelen határozat mellékletét képező 2019. évi közbeszerzési tervét
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

4. JAVASLAT A „JAVASLAT BÁTONYTERENYE VÁROS TELEPÜLÉSENDEZÉSI
ESZKÖZEINEK
FELÜLVIZSGÁLATA
CÍMŰ
TERV
ELFOGADÁSÁRA”
VONATKOZÓ 131/2016.(X.26.) ÖH.SZ. HATÁROZAT KIEGÉSZÍTÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a
javaslatot megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Nagy-Majdon József polgármester a leírtakat kiegészíti azzal, hogy a Településrendezési
Terv felülvizsgálata során számos jogszabálynak meg kell felelni, számos szakhatósággal
egyeztetni kell. Minden településen meg van határozva a településrendezési eszközök
százalékos aránya. Nagyon sok terület volt beépítésre javasolt terület, ami később építési
területként eladásra került volna. Jelenleg szeretnék bátorítani a két településrész
összenövését, de feladat lesz az elöregedő városrészek rehabilitációja is. A terv célja, hogy
hosszabb távon bátorítsák a településen építkezni vágyókat, hogy a régi városrészekben
vásároljanak régi házakat, vagy telkeket. Ezzel szeretnék megelőzni ezen településrészek
további lecsúszását és még romosabbá válását. Ugyanakkor a 21. század kihívásainak
megfelelve új ipari befektetésre alkalmas övezeteket, részeket is igyekeztek találni,
figyelembe véve a közlekedés megváltozását is.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
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19/2019.(III.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat
Bátonyterenye Város Településendezési Eszközeinek Felülvizsgálata című terv elfogadására”
vonatkozó 131/2016.(X.26.) Öh.sz. határozat kiegészítésére tett előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület elfogadja a „Javaslat Bátonyterenye Város Településendezési
Eszközeinek Felülvizsgálata című terv elfogadására” vonatkozó 131/2016.(X.26.) Öh.sz.
határozat kiegészítésére tett előterjesztésben foglaltakat. Ezzel a tervanyag kiegészítése
részletes kidolgozásra, majd kiküldésre kerülhet az államigazgatási egyeztetésben résztvevő
szerveknek véleményezésre a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Kormányrendelet 38.§ ún.” véleményezési
szakasz”-a szerint.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Kerekes László városüzemeltetési osztályvezető
Nagy-Majdon József polgármester

5. JAVASLAT
A
„KÖZÉTKEZTETÉSI
FELADATOK
ELLÁTÁSA
BÁTONYTERENYÉN” CÍMŰ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ELFOGADÁSÁRA
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. A Bizottság
helyi vállalkozót látna szívesen szolgáltatóként.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy az elsődleges szempont a vállalási ár
lesz és nem a vállalkozó illetőssége.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
20/2019.(III.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Közétkeztetési
feladatok ellátása Bátonyterenyén” című ajánlattételi felhívás elfogadásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a „Közétkeztetési feladatok ellátása
Bátonyterenyén” című beszerzési eljárást megindítja.
2. A Képviselő testület felhatalmazza Szabó Balázs akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót, hogy az alábbi szolgáltatóknak az ajánlattételi felhívást kiküldje:


Morka és Ron Kft.
3070 Bátonyterenye, Jó szerencsét út 26.
szelkakas3070@gmail.com
cégjegyzékszám:12-9-004280
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Bohács Miklós és Társa Kft.
3145 Mátraterenye, Kossuth L. út 196.
info@miklosetterem.hu
cégjegyzékszám:12-09-004090



Families Szolgáltató Bt.
3100 Salgótarján, Zrínyi út 1.
families@upcmail.hu
cégjegyzékszám:12-06-000730

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Szabó Balázs felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

6. JAVASLAT A TÁRSASHÁZ FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSI ALAPRA BEÉRKEZETT
PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG

Sulyok Tibor örömét fejezi ki a 3 pályázó miatt, a felújítások támogatására szánt keret még
kevésnek is bizonyult. Mindhárom társasház képviselője meghívást kapott a bizottsági ülésre,
ahol tájékoztatást kaptak arról, hogy mik a feltételek. A cél az volt, hogy minden pályázó
kapjon támogatást, az elfogadott támogatás az összköltség 22,83%-a volt, így részesülhetett
minden pályázó támogatásból. Ezt a jelen lévő közös képviselők el is fogadták, ezzel is téve
egy nagy lépést afelé, hogy a város szépüljön. Megjegyzi, hogy olyan visszhangok vannak,
hogy többen is szeretnének pályázni erre a lehetőségre. Erre biztosítani kellene a lehetőséget a
jövőben.
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. A bizottság
javaslata egy olyan kritériumrendszer kidolgozása, melynek alapján ezt a pénzt könnyebben
és célszerűbben szét lehet osztani. A lakások állapota is megkívánja, hogy legyen egy
ösztönző a lakosság számára.
Macska Tamás megjegyzi, hogy nagyon sok társasház jelezte, hogy szeretnék rendbe rakni a
homlokzatot, szigetelést csinálni. Ösztönző lehet, ha az önkormányzat ehhez támogatást tud
biztosítani. Erre a célra egy alapot lehetne létrehozni, pl a bérlakások értékesítéséből.
Dr. Lengyel Tamás jegyző Várszegi István és a Pénzügyi ellenőrző Bizottság javaslatát a
könnyítésről megfontolásra érdemesnek tartja, viszont segítséget kér annak irányához. Úgy
véli, hogy akik kezükben tartják saját társasházuk sorsát, azok mindent el tudnak érni, az
önkormányzat folyamatos segítségére is számíthatnak. Nem lát nehézséget az eljárási
rendben, egyszerűen a társasházak közös akarata kell hozzá.
Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy 2 ingatlan esetében nyújtott támogatást
az önkormányzat az utóbbi időben, az egyik a Liget úti robbanás, ahol az önkormányzat
kamatmentes hitelt adott, amit csak azért nem engedtek el, mert a közös képviselővel
problémáik vannak, nem átláthatóak a közös költségek elszámolásai.
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A mostani pályázatnál volt társasház, melyik 20%-ot kért, a másik 50 %-ot. A források
viszont szűkösek voltak. Ezért lett az a megoldás, hogy a keretet kimerítve az összköltség
arányai ugyanazok legyenek. Bátonyterenyén viszont a lakosság többsége nem lakótelepi
közegben él, hanem családi házas övezetben. Így ha a társasházak felújítását támogatják,
akkor módot kell arra is találni, hogy a családi házak felújítását is támogatni tudják. A
társasházak felújításának önkormányzati támogatását korábban is azért szüntették meg, mert
az hátrányosan érintette a családi házakban élőket. Akkor még a társasházak energetikai
felújítására is lehetett pályázni kormányzati forrásokra. Örül a mostani pályázatnak,
véleménye szerint sokkal több társasházat kellene felújítani. Ha az önkormányzat látja az
öngondoskodást, a tevőleges hozzáállást, akkor szívesen áll a kezdeményezések mellé.
Buzdítja a lakóközösségeket, hogy jelezzék az igényeiket.
Molnár Ferenc szintén örül a város szépülésének, de az is szükséges lenne, hogy a városban
felhagyott romokat, összedőlt családi házakat eltakarítsák. Akár az önkormányzat
kivásárolhatná és építkezésre újra fel lehetne ajánlani ezeket a telkeket.
Nagy-Majdon József polgármester utal azokra a korábban elmondottakra, mely szerint
elengedhetetlen az elöregedő városrészek kezelése, aminél nem csak a Településrendezési
Terv módosítása szükséges, hanem egyéb eszközök is kellenek. Szükséges annak
megakadályozása is, hogy egyesek fillérekért vesznek meg házakat, amit később sokkal
többért adnak ki bérbe. A romos házakat még mindig jobbnak tartja, minthogy közbiztonság
szempontjából nem megfelelő családokat telepítsenek be.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
21/2019.(III.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a társasház felújítási
támogatási alapra beérkezett pályázatok elbírálására vonatkozó bizottsági javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a társasházi lakóépület felújításának, korszerűsítésének támogatásáról
szóló többször módosított 13/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) alapján
- a Bátonyterenye, Kossuth út 15. sz. alatti Társasház részére a Rendelet 3. § (1)
bekezdés b.) pontban foglalt homlokzat felújítási célra a bruttó 8.852.624 Ft összegű
felújítás megvalósításához 1.963.800 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít,
- a Bátonyterenye, Bajza út 1.-Ózdi út 33-37. sz. alatti Társasház részére a Rendelet 3. §
(1) bekezdés a.) pontban foglalt az épület fő tartószerkezeti elemeinek felújítása (lábazatfelújítás) célra a bruttó 2.561.750 Ft összegű felújítás megvalósításához 568.300 Ft
vissza nem térítendő támogatást biztosít,
- a Bátonyterenye, Rimay út 6-8. sz. alatti Társasház részére a Rendelet 3. § (1) bekezdés
d.) pontban foglalt tetőszigetelés (teljes tetőhéjazat cseréje, bádogos munkákkal) célra a
bruttó 6.616.832 Ft összegű felújítás megvalósításához 1.467.900 Ft vissza nem
térítendő támogatást biztosít
a Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése „Társasházak külső felújítási alapja”
előirányzat terhére.
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Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások megkötésére.
Határidő: 2019. április 15.– támogatási megállapodások megkötésére
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Nagy-Majdon József polgármester elmondja még, hogy megoldást keresnek a kimaradt
támogatás fedezetére is.

7. JAVASLAT

AZ
ÖNKORMÁNYZATI
BÉRLAKÁS
ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL
KAPCSOLATOS 15/2019.(II.28.) ÖH.SZ. HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző és Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták a határozati javaslatban
foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
22/2019.(III.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta önkormányzati
bérlakás értékesítésével kapcsolatos 15/2019. (II.28.) Öh.sz. határozat módosítására
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a 15/2019. (II.28.) Öh.sz. határozatában foglalt - Nagy Katalin, Iskola út
9. 1.em. 5. sz. alatti bérlő - lakásvásárlásával kapcsolatos döntését a tulajdonjogot szerző
vevő személyét érintően az alábbiak szerint módosítja:
Bérlő
neve

Vevő,
tulajdonjogot
szerző neve

Nagy
Katalin

Simon László
(gyermek)

Lakás címe,
Lakás
hrsz-a
területe
Bátonyterenye,
m²
Iskola út 9.
1.em.5.
3770/2/E/9

32

Forgalmi érték

1.500.000 Ft

Vételár
megfizetésének
módja, összege
egyösszegben,
vételár a
forgalmi érték
40 %-a

A 15/2019. (II.28.) Öh.sz. határozat egyéb rendelkezései nem változnak.
Határidő: önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 22/2003.
(XII.12.) számú önkormányzati rendelet feltételei szerint
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Gubán Zoltán Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási NKft. ügyvezetője
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8. JAVASLAT A BŰNMEGELŐZÉSI ÖTLETPÁLYÁZAT BM-19-P SZÁMÚ PÁLYÁZAT
BENYÚJTÁSÁRA
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:
23/2019.(III.28.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a bűnmegelőzési
ötletpályázat BM-19-P számú pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
(NBT) bűnmegelőzési ötletpályázat BM-19-P számú pályázati felhívásra benyújtsa pályázatát.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

9. EGYEBEK
Cseresznyés István jelzi, hogy két kérés érkezett felé varjú ügyben, melyeknek lényege, hogy
a fák csonkításán kívül lenne-e más lehetőség fellépni a varjakkal szemben (pl. riasztó,
hangágyú).
Letovai Zoltán alpolgármester elmondja, hogy márciusban már semmit nem tudnak kezdeni
a varjakkal, mert fészkelési időszak van, a természetvédelmi törvény védi őket. Türelmet kér
a következő beavatkozási időszakig. Jobb a helyzet, mint pár éve a beavatkozásnak
köszönhetően, jóval kevesebb fészkel bent a városban.
Nagy-Majdon József polgármester szerint a legkönnyebb a varjúkérdést a fák
megcsonkításával kezelni. A 21-es melletti fák kiirtását követően költöztek be a városba.
Vannak életveszélyes, balesetveszélyes fák, amiket közösségek kérnek, hogy vágjanak ki,
amit követően mások aláírást kezdenek gyűjteni a fák kivágása ellen. Mindenki számára jó
döntést nem lehet hozni. A varjúkérdést azzal lehetne a legjobban kezelni, ha a varjú nem
lenne védett állat.
Molnár Ferenc kéri, hogy ha egy vállalkozó a városban bármilyen felújítást csinál, akkor azt
követően hozza is rendbe a munkaterületet, pl a mentőállomásnál lévő buszmegálló esetében.
A sportpályánál megépült a híd, de jó lenne, ha a zebra is felfestésre kerülne, illetve
sebességkorlátozó táblákat is lehetne kitenni. Kérdése, mikorra várható a lámpatestek
bővítése, az igények leadásra kerültek. Annyira nincs parkolóhely a városban, hogy a
buszmegállókat is elfoglalják az autósok, erre is megoldást kellene találni.
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Nagyon sokan vettek részt a hétvégi szemétszedési akcióban. Sokat beszélgettek ennek során
az emberek arról, hogy mit lehetne tenni a szemetelés ellen. Ő személy szerint jutalmazná
azokat, akik képpel dokumentálva jelentenék a szemetelőket. Több olyan vállalkozó is van,
aki a budapesti szemetét is Bátonyterenyére hordja bezsákolva. Felháborítja, hogy mi mindent
találtak a szemétben. Összefogást sürget a szemetelés ellen a városban. A
közmunkaprogramban olyan kevesen vannak, hogy örülnek, ha a városközpontot rendbe
tudják tartani. Kéri a városban élőket, hogy vegyék ki részüket a fű levágásából. Volt, aki
március végén a sportcsarnoknál karácsonyfát tett ki a konténer mellé.
Nagy-Majdon József polgármester megköszöni, hogy a Te szedd akció keretében majdnem
minden iskola kivonult, nagyon sok képviselő – kivéve az ellenzékieket – vett rész a
felhívásban. A város minden területén, még Szupatakon is voltak beavatkozási területek, több,
mint 4 tonna szemetet szedtek össze. A város bizonyos területeit szinte szemétledobóként
használják. Nem támogatja Molnár Ferenc ötletét, hiszen Magyarország a névtelen feljelentők
országa a volt rendszer átkaként. Keményen fel kell lépni a szemetelők ellen, kemény
büntetéssel, közterület felügyelettel. Legjobb büntetésnek azt tartaná, hogy maga a szemetelő
szedje össze azt, amit szétdobált. A buszmegállók parkolóként történő használatát jelezni
fogja a rendőrség felé, a lámpatestek bővítése folyamatos lesz a források függvényében. A
zebrát támogatja, de az Ózdi úton lévő sok zebra ellenére az emberek mindenfelé
szaladgálnak át az úton. A helyreállításokat természetes, hogy ellenőrizni kell, sőt
tervezhetőnek kell lenniük, mert nem állapot, hogy egy évben pl. a Bányavárost
számtalanszor feltúrják.
Macska Tamás jelzi a Rózsavölgyi úton lévő kaotikus parkolási helyzetet, kéri, hogy egy
jobb oldali zúzott köves parkoló kialakításának lehetőségét vizsgálják meg. A Kossuth út és a
Liget út tele van rendszám nélküli autókkal, ezekkel tenni kell valamit, és ugyanitt hatalmas
kátyúk vannak.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a Bányavárosban több helyen szükséges
parkolók kialakítása, tervben van az utak megoldása, kátyúzása is. A roncsok a rendőrség
hatáskörébe tartoznak.
Sulyok Tibor jelzi, hogy a Rózsavölgyi úton, az árok túloldalán készül egy 20-22 helyes
parkoló egy úttal. Ha marad kő, akkor rendbe hozzák a Rózsavölgyi út szélét is. Mind a
Bányavárosban, mind Kisterenyén (a temetőnél és az egyházi iskola előtt) betervezésre került
parkolók kialakítása. Jelzi, hogy ismét gondok vannak a Dózsa-telepen és Maconkán is a
vadakkal, főleg a szarvasok szaporodtak el nagyon, tönkreteszik a gyümölcsösöket, a lakók,
akik művelik a kertjeiket, nagyon fel vannak háborodva.
Letovai Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a Bátonyterenye közigazgatási határain belül
működő vadásztársaságok kb. 800-1000 darab szarvast lőttek ki az elmúlt szezonban ezzel is
mérsékelve a vadkár lehetőségét, ami viszont mindig is lesz. Nagy probléma az elhanyagolt
kertek sokasága, ami kedvező élettér a vadaknak. Elsőként a lakosságot kellene rászorítani,
hogy a környezetüket tartsák rendben. A kommunális hulladékot sokan kihordják a kertek
végébe, amivel odacsalogatják a vadakat. Az utóbbi években gyér a makktermés, a vadak az
erdőben kevesebb táplálékot találnak, ezért oda mennek, ahol táplálékot találnak. Számára is
újdonság, hogy a vadak a városban kószálnak, holott jó minőségű takarmány van nekik
kihelyezve. Belterületen most már sokkal nehezebb vadászati engedélyhez jutni vadkár
elhárítás érdekében, mert minden érintett aláírása szükséges hozzá többek között.
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Megjegyzi, hogy a sertéspestis egyre gyakoribb a környéken, emiatt jelentős
állománycsökkenés várható a vaddisznóknál. A tulajdonosok védekezése is fontos. A
vadászatra jogosultak igyekeznek kompenzálni a vadkárokat.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy egyre csökken a vadak élettere is.
Meglátása szerint egy erdős hegyvidéki tájon együtt kell élni a vadakkal.
Czikora Györgyné kérdése, hogy a közterület felügyeleti rendszer felállása mikorra várható
és milyen intézkedési lehetőségeik lesznek. A Bányavárosban nagy probléma a szemét
azonnali újratermelődése, főleg a nagyobb bútordarabok, lakberendezési tárgyak esetében.
Szintén nagy probléma a parkolás, ahol nem elég magas a padka, ott mindenütt állnak autók.
A folyamatos vadkárok elveszik az ember kedvét a folyamatos javításoktól. A temetőkbe már
nem lehet élő virágot kiültetni. Fontos lenne, hogy az emberek figyeljenek egymásra egy
élhetőbb város érdekében pl. a játszótereken szétdobált dolgok érdekében. Korábban szó volt
a Liget úton az iskola kerítésének beljebb tételével egy parkoló kialakításáról.
Király Attila a Te szedd akcióban részt vevőknek szeretne köszönetet mondani. Biztatja a
lakóközösségeket abban, hogy egyre több felújítást kezdeményezzenek, ezeknél a hivatal is
igyekszik segíteni lehetőségeihez mérten. Tavaszra beütemezésre került a kátyúzás, a
közmunka programban prioritást kap a parkolók kiépítése.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a kerítés beljebb tétele egy komplex
feladat, több szervezetet érint, gyorsabb megoldás a halszálkás parkolók kialakítása.
További hozzászólás hiányában a testület ülését 15 óra 21 perckor bezárja.
k.m.f.

Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző
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