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Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 30-án
megtartott üléséről.
Jelen vannak: 10 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 10 fő jelen van, Macska
Tamás és Bognár Ferenc képviselők a távolmaradásukat előzetesen jelezték, a Képviselőtestület határozatképes, az ülést 10 óra 20 perckor megnyitja.
Jelzi, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülése határozatképtelen volt, ezért a mai ülés
előterjesztéseit nem tárgyalta a bizottság.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi
javaslatot tárgyalja meg az alábbi módosításokkal:
 11. pontként kerüljön napirendre az ülés előtt kiosztott, „Orvosi ügyelet ellátása
Bátonyterenye város és Kistérsége önkormányzatainak közigazgatási területén”
tárgyú beszerzési eljárás megindításáról szóló javaslat. Azon törekvések, hogy más
városokkal együtt működtessék az ügyeletet, nem jártak sikerrel. Viszont a szerződés
május 31-én lejár, ezért az sürgősségi döntést igényel. Jelenleg nem közbeszerzést
írnak ki, hanem beszerzést egy egy éves időtartamú megállapodásra a szolgáltatóval,
mert szeretné elkerülni egy kötelező érvényű, több éves kihatású szerződés megkötését
a választások közeledtével.
 Ennek következtében az Egyebek számozása 12.-re módosul.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 10 igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadta:
1. Javaslat a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztató és a
Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Angyal Tibor tű.alezredes, kirendeltségvezető
Bozó Krisztián tű.alezredes, tűzoltóparancsnok
2. Javaslat a Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatalának 2018.
évi tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásul vételére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyelné Imreh Erika járási hivatalvezető
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3. Javaslat az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző
Tóth Józsefné a Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője
4. Beszámoló a Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző
5. Tájékoztató Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2018.
évi tevékenységéről
Előterjesztő: Nagy-Majdon József a Társulási Tanács elnöke
6. Javaslat a Mátraalja Térségfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves
beszámolójának, valamint 2019. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
Kinyó Mária ügyvezető
Meghívott: Babcsán István FEB elnök, Szőllősi Sándor könyvvizsgáló
7. Javaslat Bátonyterenye Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő nevében megindított,
a „Közétkeztetési feladatok ellátása Bátonyterenyén„ tárgyú beszerzési eljárásban
benyújtott ajánlatok értékelésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
8. Javaslat BM pályázat benyújtására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
9. Javaslat a bátonyterenyei 3. sz. fogorvosi körzet fogorvos munkakörének betöltésére
irányuló pályázat kiírására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
10. Javaslat a megüresedett 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat
kiírására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
11. Javaslat az „Orvosi ügyelet ellátása Bátonyterenye város és Kistérsége
önkormányzatainak közigazgatási területén” tárgyú beszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
12. Egyebek
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. JAVASLAT A NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SALGÓTARJÁNI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉGÉNEK 2018. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ ÉS A SALGÓTARJÁNI HIVATÁSOS
TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ
BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRA

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
ANGYAL TIBOR TŰ.ALEZREDES, KIRENDELTSÉGVEZETŐ
BOZÓ KRISZTIÁN TŰ.ALEZREDES, TŰZOLTÓPARANCSNOK
Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Angyal Tibor tűzoltó
alezredest, kirendeltségvezetőt és Tóth Péter László tűzoltó alezredest, akik részt vesznek a
napirendi pont tárgyalásán.
Angyal Tibor elmondja, hogy a kirendeltség Kelet-Nógrádban 63 településen lát el integrált
hatósági feladatokat. A tűzoltósági szakterület az a része a szervezetnek, amely tűzvédelmi
megelőzési tevékenységet, valamint a tűzesetek, műszaki mentések felszámolását végzi.
2018-ban 883 káreset történt, ebből 493 tűzeset volt, 390 műszaki mentés. Elsődleges
feladatuk az életmentés, aztán az állat, tárgy és vagyonmentés. Az események során 152 főt
mentettek meg. 116 fő sérült mentésében, ellátásában vettek részt, 6 személy elhunyt.
Kollégái megfelelő felkészültséggel rendelkeznek, a napi továbbképzési terveket, gyakorlati
foglalkozásokat végrehajtják. A polgári védelmi szakterület kapcsán elmondja, hogy nagy
hangsúlyt fektetnek a közösségi szolgálat ellátására, nagyon sok diák vesz részt a
katasztrófavédelemnél az 50 órás kötelező közösségi szolgálat végrehajtásában. Kiemeli,
hogy továbbra is nagy szeretettel várják a középiskolás diákokat. A közbiztonsági referenssel
Bátonyterenyén szoros, naprakész kapcsolatban, együttműködésben vannak, akinek
megköszöni a munkáját. Országos veszélyes áruszállítás közúti ellenőrzési szakmai versenyen
a Nógrád megyei páros 1. helyezést ért el. A páros egyik tagja Czene Gábor tű. alezredes volt,
aki a salgótarjáni kirendeltség iparbiztonsági felügyelője. A vasúti ellenőrzés versenyében ez
a páros második helyezést ért el. A hatékony tűzmegelőzési tevékenységet mérő szakmai
versenyen a Nógrád megyei páros egyik tagja volt a Bátonyterenyei Őrs vezetője, Tóth Péter
is, akik harmadik helyezést hoztak el. Reméli, hogy a következőkben is hasonlóan jól fog
teljesíteni a kirendeltség a szakmai versenyeken, amik az állampolgárok részére is mutatják a
helyi szakemberek felkészültségét. Felhívja a lakosság figyelmét a kémények ellenőrzésének
fontosságára, ami az állampolgárok számára ingyenes és kéri, hogy egyeztessenek időpontot.
Szintén felhívja a figyelmet a füst és szén-monoxid érzékelők emberélet megóvásában játszott
fontos szerepére. Kihangsúlyozza a belterületi égetés szabályai betartásának fontosságát, kéri
a lakosságot, hogy az önkormányzati rendeletben leírtakat, valamint az országos tűzgyújtási
tilalmakat tartsák be. Olyan anyagokat szabad csak égetni, mely a környezetre nem jelent
veszélyt. Május 2-án a kirendeltségen véradást szerveznek, ahol bárkit szívesen látnak. Május
10-ig lehet beadni a pályaműveket általános és középiskolásoknak, valamint óvodásoknak
meghirdetett versenyre, melyen nagyon értékes nyereményeket lehet nyerni. Május 25-én
országosan kerül megrendezésre a nyitott szertárkapuk rendezvény, melyre várják az
érdeklődőket. Megköszöni a lakosság segítségét és jogkövető magatartását, illetve a
városvezetés és a Képviselő-testület támogatását.
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Nagy-Majdon József polgármester tájékoztatja a testületet, hogy tűzoltónap alkalmából 2
helyi tűzoltót polgármesteri ajándéktárgy jutalomban részesített, amelyet a holnapi napon fog
átadni.
Előkészület alatt áll az Észak-Mátra Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel egy együttműködési
megállapodás a tűzoltóság hathatós segítésére, ami támogatás nyújtásában és egy telephely
biztosításában fog megnyilvánulni.
Megköszöni a tűzoltóság munkáját, a város óriásit nyert az őrs létrehozásával, mely az egyik
legfoglalkoztatottabb őrs a megyében.
Várszegi István megköszöni a tűzoltóság munkáját. Büszke arra, hogy a város a
mentőállomás és a rendőrség mellett tűzoltó őrssel is rendelkezik. Bíztató mindez a helyi
lakosság biztonságára nézve.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10-10 igen szavazattal az alábbi
határozatokat fogadta el:
29/2019.(IV.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2018. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót és azt elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
30/2019.(IV.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Salgótarjáni
Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

2. JAVASLAT A NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BÁTONYTERENYEI
JÁRÁSI HIVATALÁNAK 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ
TUDOMÁSUL VÉTELÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
DR. LENGYELNÉ IMREH ERIKA JÁRÁSI HIVATALVEZETŐ

Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti dr. Lengyelné Imreh Erika
hivatalvezetőt, aki részt vesz a napirendi pont tárgyalásán.
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Dr. Lengyelné Imreh Erika elmondja, hogy a Járási Hivatalban megnyílt a NAV
ügyfélszolgálata, ami nagyon nagy segítség az itt élő embereknek. A másik újdonság, hogy a
járásban 6 hetente áll a lakosság rendelkezésére a KAB busz. Többször jártak már vele az
Idősek Otthonában, úgy tűnik, hogy van rá igény. Jelzi, hogy a Foglalkoztatási Osztálynál
vezetőcsere lesz, Gábor György nyugdíjazása miatt. Május 22-től az új vezető Gulyás Mihály
lesz, akit majd bemutat a polgármestereknek. A Járási Hivatal létszáma 2019-ben lecsökkent
36 főre, bízik benne, hogy a következő, januári létszámcsökkentés már nem fogja érinteni ezt
a Járási Hivatalt.
Várszegi István hangsúlyozza, hogy a lakosság jó tapasztalatokkal rendelkezik a Járási
Hivatal munkájáról. Megköszöni a munkájukat.
Nagy-Majdon József polgármester bízik abban, hogy a Járási Hivatal és a Polgármesteri
Hivatal továbbra sem fog elkülönülni egymástól, hiszen a Polgármesteri Hivatal dolgozóiból
jött létre a Járási Hivatal. Kifejezi a dolgozók felé a köszönetét.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
31/2019.(IV.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Bátonyterenyei Járási Hivatalának 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

3. JAVASLAT

AZ
ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS
GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ
ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ
TÓTH JÓZSEFNÉ A VÁROSI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
KÖZPONT VEZETŐJE

Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében
intézményvezetőt, aki részt vesz a napirendi pont tárgyalásán.

köszönti

Tóth

Józsefné

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Várszegi István elkeserítőnek tartja, hogy a beszámolóban leírtak a jövőt is meghatározzák.
A leírtak korrekt képet adnak a város helyzetéről. A szülői elhanyagolás nagy számban fordul
elő annak ellenére, hogy a szülők minden segítséget megkapnak az önkormányzattól, a
családsegítőktől és az iskolától is. Sok a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerek
a városban. Az még kétségbe ejtőbb, hogy az óvodában 205 gyerekből csupán 7 után fizetnek
a szülők az étkezésért. Az iskolákban a szülők negyede fizet ezért az ellátásért. A sok segítség
ellenére még mindig nem látja azt, hogy hogyan lehet ebből a helyzetből kijutni.
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Elkeserítő, hogy vannak olyan családok, amelyeknél nincs jövedelem, mert nem dolgoznak a
szülők, és a gyerekek is ezt a példát látják. A problémát a szülői hozzáállásban látja és nem az
intézmények, szervezetek részéről.
Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy vannak olyan családok, ahol a gyerek
ugyan hátrányos helyzetűként van feltüntetve, mert a szülő hivatalosan munkanélküli, holott
feketén munkát vállal. A statisztikai adatok nem objektív mérési adatok. Bizonyos
családoknál sok múlik a szülői attitűdön is. Ezért is fontos a helyi gyermekvédelmi munka.
További sikereket kíván az ezzel foglalkozó munkatársaknak. Pozitív elmozdulások már
láthatóak a statisztikákban, ami a kistérséget illeti.
Czikora Györgyné úgy véli, hogy mindenféle felzárkóztató program ellenére ezek az
emberek nem fognak megváltozni. Az igazi tragédia az, hogy a gyerekeik is ezt látják maguk
előtt követendő példaként. Maximálisan elismeri a családsegítők szaktudását, empátiáját. A
vezetőjük pedig kimondottan rátermett. Bízik benne, hogy a számok lassan jobb irányba
mozdulnak el és az érintett szülők is rájönnek, hogy a gyerek érdekében kellene mást
csinálniuk. Kitartást kíván a munkatársaknak.
Nagy-Majdon József polgármester úgy látja, hogy települési szinten szükség lenne arra, hogy
az önkormányzatok bele tudjanak szólni az iskolák életébe. Jobb lenne, ha az intézményi
kereteket tudnák támogatni, szükség lenne a kisebb létszámú osztályokra, ezzel a hátrányos
helyzetű gyerekek helyzete, lehetőségei is javulnának. A civil szervezetek és a tanodák
párhuzamos valóságot hoznak létre. Az a gyerek, amely a kis létszámú tanodai csoportban jól
érzi magát, egy nagy létszámú iskolai osztályba nem tud beilleszkedni, amiért a szülő az
iskolarendszert fogja okolni. Öröm, hogy az esetmegbeszélések működnek. Megoldást kell
találni ara, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek kitörését segíteni tudják.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
32/2019.(IV.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat
2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót és az
alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló – az előterjesztés mellékletét képező – átfogó értékelést
elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztálya részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Tóth Józsefné intézményvezető
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4. BESZÁMOLÓ A BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ

Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkája
nem lett kevesebb, sőt az előző napirendi pontnál tárgyalt devianciák a hivatali munkában is
éreztetik a hatásukat. Törekszenek arra, hogy a hivatali létszám a finanszírozotton belül
maradjon, de a városüzemeltetési részen ez hiányosságokkal jár. Továbbra is naprenden van a
közterület felügyelet felállítása. Megköszöni a városvezetés és a testület támogató
hozzáállását.
Nagy-Majdon József polgármester úgy véli, hogy a bérrendezéssel tudták stabilizálni a
hivatal működését. Létszámhiány nincs, de vannak osztályok, ahová szükséges lenne még
több ember munkája. Sok segítséget ad a közmunka program. Megköszöni a hivatal munkáját.
A közeljövőben szükséges lesz további bérrendezés a hivatalban, ennek keresik a forrását.
Várszegi István egyetért az elmondottakkal, a beszámoló alapos, megtudták belőle azt is,
hogy közel egy napot ülésezett a testület a tavalyi évben.
Cseresznyés István kérdése, hogy ki az önkormányzati tanácsadó és ki a két
osztályszervezetbe nem tartozó munkatárs, melyre dr. Lengyel Tamás jegyző azt a választ
adja, hogy az önkormányzati tanácsadó Kinyó Mária és a gépkocsivezető és a titkárnő
közvetlen a jegyző utasítása alá tartozik.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
33/2019.(IV.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző

5. TÁJÉKOZTATÓ BÁTONYTERENYE KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK
TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF A TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
34/2019.(IV.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2018. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót és azt elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző

6. JAVASLAT A MÁTRAALJA TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK, VALAMINT 2019. ÉVI ÜZLETI
TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
KINYÓ MÁRIA ÜGYVEZETŐ
MEGHÍVOTT: BABCSÁN ISTVÁN FEB ELNÖK,
SZŐLLŐSI SÁNDOR KÖNYVVIZSGÁLÓ

Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Kinyó Mária ügyvezetőt, aki
részt vesz a napirendi pont tárgyalásán. Babcsán István FEB elnök és Szőllősi Sándor
könyvvizsgáló nem vesznek részt a testület ülésén.
Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a
javaslatot megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Cseresznyés István kérdése az ügyvezetőhöz, hogy meglátása szerint megfelelő-e a struktúra,
illetve hasznos, szükséges-e ez a cég, van-e az önkormányzatnak profitja belőle.
Kinyó Mária elmondja, hogy véleménye szerint ez az egyik legjobban működő
önkormányzati cég. Olyan feladatot (projektmenedzsment) látnak el, amit a törvény alapján
nem is láthat el más, csak 100%-ban önkormányzati tulajdonú cég. A statisztikai létszám
valóban egy fő, ő nincs alkalmazásban a cégnél, csak ügyvezető és az önkormányzat
alkalmazásában áll, de megbízási díjjal dolgoznak többen is a cégnél, ami szükséges is két
város (Bátonyterenye és Pásztó) projektmenedzsmentjének ellátásához. A cég jól működik, a
két város nem kevés projektjét el tudja látni. Vannak olyan pályázatok, amiket az
önkormányzat csak az Nkft-n keresztül tud elvégezni. Ilyen pl. az inkubátorház, ami egy
jövedelemtermelő beruházás lesz.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a céget még a jogszabályi változás előtt
alapította az önkormányzat. Ha nincs a cég, akkor az önkormányzat a pályázatokat csak a
megyei cégen keresztül tudta volna menedzseltetni. Jobban szereti, ha a dolgok helyben
vannak, és nem mások döntenek és irányítják a város dolgait. Pásztó is elégedett a cég
tevékenységével. Kezdetben a céget a járás pályázatmenedzselésére hozták létre, viszont a
megyei cég elvitte a falusi projekteket. Pásztó révén viszont sokkal nagyobb projektekhez
jutott a cég. Bízik a cégvezető szakértelmében és a körülötte lévő szakemberek is jó munkát
végeznek. Megjegyzi, hogy a projektek csúszása a legtöbb esetben külső tényezőknek
köszönhető (kisajátítások, tervezői problémák). Jelentős szerepet szán a cégnek az
iparterületek kiajánlásában, az inkubátorház működtetésében. A cég jövője, működése
biztosított a minimális létszámmal, fix bért alig kell fizetnie, mert megbízás alapján dolgozik.
Várszegi István arra kér választ, hogy mennyire látja az ügyvezető profitábilisnak a
Pásztóval való kapcsolatot.
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Kinyó Mária elmondja, hogy nagyon jó a kapcsolat a pásztói városvezetéssel és az ottani
kollégákkal. Havi 1,8 milliós bevétele van a cégnek az együttműködésből. Jelentős haszon az
együttgondolkodás, a közös projektek. Közös érdekek vannak a két városban, igyekeznek
kihasználni az adódó lehetőségeket.
Nagy-Majdon József polgármester úgy véli, hogy a Pásztó-Bátonyterenye tengelyt erősíteni
kell, a két városnak sokkal több iparterülete van, mint Salgótarjánnak. A területek
kiajánlásánál egy erős lobbihálót kell majd létrehozni. A cég a projektmenedzseri feladatok
elvégzését követően egy gazdaságfejlesztő szerepet fog átvenni. Fontos partner lesz a
Salgótarjáni Szakképzési Centrum a szakképzés tekintetében. A 21-es út megépülésével
jelentősen javulnak a térség lehetőségei. A térség akár logisztikai és gazdasági csomóponttá is
válhat.
Czikora Györgyné kitartást kíván a cég munkatársainak az elhangzottak megvalósításához.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot fogadta el:
35/2019.(IV.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátraalja
Térségfejlesztő Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának és 2019. évi üzleti
tervének elfogadásra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített
éves beszámolóját
 1.679.830 EFt eszközök-források értékkel,

10.685 EFt adózás előtti eredménnyel,

481 EFt adófizetési kötelezettséggel,

10.204 EFt adózott eredménnyel (nyereség) elfogadja.
A Képviselő-testület a 10.204 EFt adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését
jóváhagyja, az üzleti évre osztalék nem kerül jóváhagyásra.
Határidő: azonnal
Felelős : Nagy-Majdon József polgármester
Kinyó Mária ügyvezető
2.) A Képviselő-testület a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét
 40.000 EFt működési bevétellel,
 34.896 EFt működési kiadással,

5.104 EFt adózás előtti eredménnyel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kinyó Mária ügyvezető
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VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA,
MINT
AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN MEGINDÍTOTT, A „KÖZÉTKEZTETÉSI FELADATOK
ELLÁTÁSA
BÁTONYTERENYÉN„ TÁRGYÚ BESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

7. JAVASLAT

BÁTONYTERENYE

BENYÚJTOTT AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési és Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási
Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták a határozati javaslatban
foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Várszegi István úgy véli, hogy egy helyi vállalkozó sokkal inkább számonkérhető, ismeri a
helyi igényeket. Örül a helyi vállalkozónak.
Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy egy helyi vállalkozó ide fizeti az
iparűzési adóját, a helyi piacból él meg, fontos, hogy megőrizze a presztizsét, könnyebben
számonkérhető. A helyi vállalkozókat kell támogatni, bár a beszerzéseknél a legfontosabb az
ár.
Cseresznyés István jelzi, hogy bizottsági ülésen tartózkodott a szavazásnál. Szerinte az imént
elmondottak az igazság egyik fele. A közbeszerzés, a pályáztatás a versenyre van felépítve.
Viszont ha a munkát mindig helyi vállalkozók kapják meg, akkor a verseny fog megszűnni és
a helyi vállalkozó nem lesz rákényszerítve a minőségi szolgáltatásra. Fontos, hogy a
versenyhelyzet megmaradjon a minőségi szolgáltatás érdekében.
Nagy-Majdon József polgármester úgy látja, hogy szívesebben hív meg olyan cégeket egy
egyszerű beszerzési eljárásra, amelyeknél pozitív tapasztalata van. A nyertes személyét az
árverseny fogja eldönteni. Étkeztetésnél sokáig dolgoztak a Sodexoval, keserű tapasztalatok
voltak a TS Gastroval. A mostani beszerzés csak két éves elkötelezettséget jelent. A minőség
viszont nem mehet a helyi lakosok rovására, de ha ezt egy helyi vállalkozó tudja biztosítani,
akkor neki kell biztosítani a lehetőséget.
Czikora Györgyné évtizedek óta ismeri a nyertesnek javasolt vállalkozót, vállalkozást,
korrektnek, tisztességesnek tartja, pártállástól függetlenül nyújt támogatást a városban.
Várszegi István hozzáteszi, hogy a nevezett vállalkozó a város és az intézmények felé is
sokszor lát el mecénási feladatokat.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot fogadta el:
36/2019.(IV.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bátonyterenye Város
Önkormányzata, mint ajánlatkérő nevében megindított, a „Közétkeztetési feladatok ellátása
Bátonyterenyén „tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok döntésre vonatkozó
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő – testület a „Közétkeztetési feladatok ellátása Bátonyterenyén „tárgyú
beszerzési eljárásban benyújtott mindhárom ajánlatot érvényesnek nyilvánítja.
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2. A Képviselő – testület a „Közétkeztetési feladatok ellátása Bátonyterenyén „tárgyú
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. Felhatalmazza a polgármestert,
hogy a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel, a Morka és Ron
Kft. -vel kössön vállalkozási szerződést.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Szabó Balázs felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

8. JAVASLAT BM PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA
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.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
37/2019.(IV.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”- 2019 című pályázat benyújtását és az
alábbi határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület egyetért a pályázat benyújtásával.
Határidő:
Felelős:

pályázati kiírás szerint
Nagy-Majdon József polgármester

2.) 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:
Felelős:

azonnal
Nagy-Majdon József polgármester
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9. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI 3. SZ. FOGORVOSI KÖRZET FOGORVOS
MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE IRÁNYULÓ PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
38/2019.(IV.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei 3. sz.
fogorvosi körzet fogorvos munkakörének betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Bátonyterenye 3. sz. fogorvosi körzet orvosi feladatainak
ellátására vonatkozó pályázati kiírást a melléklet szerint elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat lefolytatásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, illetve pályázati kiírás szerint
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

10. JAVASLAT A MEGÜRESEDETT 1. SZ. FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET
BETÖLTÉSÉRE IRÁNYULÓ PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRA
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 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
39/2019.(IV.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a megüresedett 1. sz.
felnőtt háziorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Bátonyterenye 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó
pályázati kiírást a melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat lefolytatásával kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, illetve pályázati kiírás szerint
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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11. JAVASLAT AZ „ORVOSI ÜGYELET ELLÁTÁSA BÁTONYTERENYE VÁROS ÉS
KISTÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATAINAK KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN” TÁRGYÚ
BESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA
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. Megjegyzi,
hogy a bizottság több tagjában felvetődött az, hogy jobban oda kellene figyelni az ügyelet
tevékenységére, sok a panasz a lakosság részéről.
Nagy-Majdon József polgármester tisztában van azzal, hogy vannak rossz tapasztalatok, de
jók is. Probléma a központosítás, illetve, hogy 40 ezer főig 1 orvos látja el a betegeket, a
lakosság hozzáállása is hanyag és a normatíva 2010 óta nem változott, valamint orvoshiány is
van. Kéri, hogy akit sérelem ért, a betegjogi képviselőhöz forduljon. Neki személy szerint
pozitív tapasztalata volt az ügyelettel.
Várszegi István kérdése, hogy a normatíván kívül mekkora összeget tesz hozzá az ügyeleti
feladatok ellátásához Bátonyterenye és mekkora összeget az ellátásban részesülő további 9
település. Úgy véli, hogy az ellátotti területhez képest nagyon kevés az orvos.
Kovács Krisztián osztályvezető válaszában elmondja, hogy a város 4-5 millió forintot tesz a
feladathoz, a többi település pedig a lakosságszám arányában járul hozzá számla alapján. Év
végén minimális tartozás volt csak.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
40/2019.(IV.30.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a megüresedett 1. sz.
felnőtt háziorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Bátonyterenye 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó
pályázati kiírást a melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat lefolytatásával kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, illetve pályázati kiírás szerint
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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12. EGYEBEK
Nagy-Majdon József polgármester mindenkit meghív a majálisra. Tisztában van azzal, hogy
nem mindenkinek tetszik az új helyszín, de a kastélykertben annyira romosak az épületek,
hogy nem merte felelősségteljesen bevállalni a korábbi helyszínt. Régóta felmerült a Kossuth
iskola udvara rendezvényhelyszínként, erre most alkalom adódik, hogy kipróbálják.
Sajnálatos, hogy a szemét újratermelődik a városban. Fognak kihelyezni konténereket a
városban, ahová lesz lehetőség kitenni a szemetet inkább, mint a természetbe.
Szupatak bekötésre kerül a szennyvízhálózatba és a legnagyobb beavatkozás a Bányavárosban
lesz. Igyekeznek iskolaidőn kívül végezni a munkálatokat, ehhez kéri a lakosság megértését.
A munkálatokat modern csövekkel végzik, melyek az út alatt fognak menni.
Molnár Ferenc jelzi, hogy sokaknak gondot okoz, hogy mit kezdjenek azzal a zöld
hulladékkal, amit a tűzgyújtási tilalom miatt nem tudtak elégetni, viszont májusban a helyi
rendelet tiltja az égetést. Sokan kérdezték, hogy ebben az évben lesz-e lomtalanítás.
Czikora Györgyné megjegyzi, hogy minden itt lakónak tudomásul kellene venni, hogy egy
tiszta városban sokkal jobb élni és megőrizni a város tisztaságát. A gépkocsik mindenütt
parkolnak, ahol lehetséges, tenni kellene valamit. A kutyák is mindenhol ott vannak. Új
probléma, hogy a varjak kiszedik a szemetet a konténerekből. Fontos lenne a játszótéri
homokozók új homokkal történő feltöltése. Kéri, hogy az EP választás idején biztosítsanak
korlátot az időseknek a Bartók Iskola lépcsője mellé.
Nagy-Majdon József polgármester úgy véli, hogy az emberi hozzáállásnak kellene változni a
szemetelés tekintetében. A felvetett problémák megoldásának szükségességében egyetért. A
városban elfogytak a parkolóhelyek, halszálkás parkolóhelyek kialakítása a következő időszak
feladata lesz. Nem a büntetésben látja a megoldást, a tiltott helyen történő parkolást a
rendőrség megoldja. A város az 50-60-as években lett tervezve az akkori igényeknek
megfelelően.
Várszegi István jelzi, hogy sokszor panaszkodnak, hogy gépkocsikból rakják a szemetet a
konténerekbe és azok szemetének nem jut hely, akik fizetnek a szemétszállításért. Nem tartja
állatvédelemnek, hogy egyesek az ABC előtt az ott megvett olcsó csirkehúst szétdobálva
etetik a kóbor kutyákat. Javasolja, hogy mielőbb keressenek megoldást az október 6-i
emlékhely kialakítására.
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy gondolkodnak az emlékhelyek
kialakításán, idén várhatóan az október 6-i ünnepség ismét a Kossuth iskolában lesz
megtartva.
További hozzászólás hiányában a testület ülését 12 óra 07 perckor bezárja.
k.m.f.

Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző
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