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Jelen vannak: 8 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Szoó Katalin BESZ vezető
Tóth Józsefné Szociális Központ vezető
Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 8 fő van jelen, Gagyi
Róbert, Sulyok Tibor, Várszegi István és dr. Márki Tamás képviselők távolmaradásukat
előzetesen jelezték, a Képviselő-testület határozatképes, az ülést 14 óra 09 perckor megnyitja.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi
javaslatot tárgyalja meg.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 8 igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadta:
1. Javaslat a Szent Lázár Megyei Kórházzal egyes szakorvosi járóbeteg ellátási feladatok
biztosítására kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására és a
Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
2. Javaslat a Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ Alapító
Okiratának módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
3. Javaslat hosszabbtávú közfoglalkoztatási pályázat benyújtására, valamint egyéb év
közben induló közfoglalkoztatási pályázat lebonyolítására
Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző

Nagy-Majdon József polgármester a napirend tárgyalása előtt rátér az elmúlt napok, hetek
történéseire. Sok mindent lehetett olvasni a testület legutóbbi ülését követően. Egyik ilyen
volt Székesfehérvár polgármesterének nyílt levele a kormányzat irányába, amiben felvetették,
hogy az iparűzési adó átalakításával a forrásokat visszacsatolnák a vállalkozásokhoz
fejlesztési és egyéb hozzájárulásként. Megfogalmazta, hogy Székesfehérvár fő adóbevétele az
iparűzési adó, aminek összege 20,1 milliárd forint, ami az ott élők létszámát alapul véve
214.285.-/fő. Ha ugyanezek lennének a feltételek Bátonyterenyén, akkor itt 2,6 milliárd
forintnak kellene lennie az iparűzési adó bevételnek, hogy ugyanolyan színvonalat tudjanak
biztosítani a bátonyterenyeieknek. Emellett még egyéb adók is bevezetésre kerültek
Székesfehérváron. Bátonyterenyén az adóbevételt 370 millió forinttal tervezték a tavalyi évre,
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ami 30.328.- Ft/fő az építményadó nélkül. Ez alapján tizedét tudják egy lakosra, vagy a
fejlesztésekre fordítani Bátonyterenyén, mint Székesfehérváron.
A városban tenni kell annak érdekében, hogy a város építkezése pozitív irányba forduljon el.
Nem lehet mindent pályázati forrásból megoldani. A következő években lezárásra kerülnek a
2014-2020-as pályázati ciklus pályázatai, új pályázatok csak 2021-2022-es években
várhatóak, amik kb 2024-re realizálódhatnak majd. A városnak is félre kell tenni bizonyos
tőkét, nem lehet a hitelekre és a pályázatokra alapozni mindent. Az építményadóval a testület
egy fejlesztési puffer mellett döntött, ebből önrészt tudnak biztosítani a pályázatokhoz, illetve
halasztást nem tűrő helyi javítási, felújítási munkákat (pl. dózsa-telepi híd) meg tudnak majd
csinálni. Az adót arra fogják fordítani, hogy a várost komfortosabbá tudják tenni. A lakosság
egy bizonyos rétege vagy magatartása által felhalmozott hiányosságokat, hibákat tudják
kezelni, mint pl. a szemét nem megfelelő kezelése, a háztömbök előtt nem nyírják le a füvet,
nem takarítják ki az árkot a házuk előtt, stb. Ha a lakosság úgy állna hozzá, hogy nem
rongálja meg az eszközöket, a játszótereket, nem dobálja el a szemetet, feltakarít a kutyák
után, akkor sokkal kevesebb pénzt kellene ilyenekre fordítani. Viszont ha a lakosság
hozzáállása ilyen, akkor igen is hozzá kell járulnia.
Keresik a megoldást arra is, hogy városszépítészeti beavatkozásokat is tudjanak végezni. Az
adóval a városfejlesztési alapot hozzák létre, amellyel a frekventált helyeken lévő
lakótömböket lehet felújítani. Két területet szeretnének célirányosan rehabilitálni a városban
önerőből, vagy esetleg pályázati forrás bevonásával: az egyik a 21-es Sulyom hegytől
Lengyendig tartó útszakasz, a másik pedig Kisterenyén a vasúton túli rész (Nemti út, Rákóczi
út, Vasút út és a Dankó út környéke). Bár kaptak hideget-meleget, de úgy véli, hogy a testület
bölcsen döntött az új adó bevezetéséről, hiszen azt nem az önkormányzat fogja felélni, hanem
ténylegesen látszani fog a városon.
Az elmúlt hetekben az ellenfelek újra átélték a választási kampány hevét. Van, aki aláírásokat
kezdett el gyűjteni, de van aki bélyeget gyűjt, van aki órákat, jelvényeket, képeslapokat gyűjt.
Az így gyűjtött aláírások nem kötelező jellegűek az önkormányzatra nézve. A költségvetést
érintő kérdésekről nem is lehetne aláírásokat gyűjteni, legfeljebb véleménynyilvánításként. Őt
még nem keresték meg, de ő is szívesen aláírná, hiszen ki örül annak, ha pénzt vesznek ki a
zsebéből. Ez a maximum 2200.- forintos összeg havonta nem fog földhöz vágni senkit a
lakosság körében. Ez azt jelenti, hogy max 100, vagy afölötti m2 házzal és 30m 2 garázzsal
rendelkezik az adott személy. De Mátraterenyén például 12 ezer forintra emelték a
kommunális adó összegét a lakás nagyságától függetlenül mindenkinek.
Voltak az adó bevezetése kapcsán vulgáris megnyilvánulások a közösségi oldalakon és
publicisztikai megnyilvánulások, mint például a nyílt levél. Sokáig gondolkodott azon, hogy
válaszoljon-e az ott felvetett kérdésekre, nem szívesen válaszol rá, mert sokkal inkább
hangulatgerjesztést lát benne. A levél írói saját szimpátiájukat és saját szavazótáborukat
szerették volna ezzel növelni. Viszont a felvetett kérdésekre egy pár szóban reagálna.
Bármit is mondanak, a város nincs csődben, nem folytattak pazarló költségvetést, amit tudtak,
azt pályázati forrásból oldottak meg. A város adósságállománya jelen pillanatban 230 millió
forintos fejlesztési hitel, amelyet már a lezárt projektekre ürítettek ki (két óvoda, bölcsőde, és
a FONÓ épülete a Zrínyi úton) az emelkedett költségek és a plusz munkák miatt. Ezek
kifizetésre, lehívásra kerültek. Felvétel előtt áll egy másik 200 milliós hitel a palóc portára és
a kisterenyei óvodára. Ezek mellett van egy 70 millió forintos folyószámlahitele a városnak,
ami év végén mindig visszatöltésre kerül, ezért nem számít adósságnak. Ez utóbbi a likviditást
biztosítja abban az időszakban, amikor nincs befolyó adóbevétel.
A kastélykert megmentését kardinális kérdésnek tartja. Nem adják el a kastélykertet, fel
fogják újítani, amire köti az önkormányzatot egy beadott INTERREG pályázat is. Az
INTERREG pályázat határon átnyúló pályázat, aminek a hivatalos nyelve az angol, ezért is
került ezen a nyelven átadásra a nyílt levelet megfogalmazó személynek.
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Választási rendezvények nem voltak a városban, városi rendezvények voltak, amiket több
pályázati forrásból valósítottak meg (városnap, szüreti mulatság és a megyei szervezésű
megyenap).
A projektek ki vannak fizetve, kivéve az utolsó kettő kisterenyei projekt, az önkormányzat
nem tartozik senkinek semmivel.
A kínai projekt nagyon beragadt a nyílt levél megfogalmazójának, lehet el kellett volna vinni,
bár nem tud angolul. Akik nem a hivatal, vagy az önkormányzat részéről voltak kint azok az
utazás költségét maguk állták, a kint tartózkodás költségeit a vendéglátók állták, az egyéb
költségeket pedig a résztvevők. A Bátonyterenyére érkező kínai vendégek ellátását vagy
Kecskés Attila vállalkozó állja saját zsebből, vagy az önkormányzat fizeti ki az itteni
tartózkodás és programok költségét. Ez minden testvérvárosból érkező delegációra érvényes.
Úgy véli, hogy a kínai kapcsolatnak még csak az alapjait rakták le, bízik benne, hogy ebből
még Bátonyterenye vastagon fog profitálni.
A nyílt levélben bolygatták az ő és az alpolgármester szabadságmegváltását. Aki úgy
gondolja, hogy törvénytelen volt, az tegye meg a bejelentést a megfelelő szerveknél. Ha nem
lett volna törvényes, akkor ennek összegét a kormányzat nem engedte volna lehívni. A 40
órán felüli munkavégzésüket akár túlórában is kérhették volna. Érdekesnek tartja, hogy a nyílt
levél írója Dömsödi Gábor irányába egyszer sem fogalmazott meg semmit, aki 4 év alatt
legalább négyszer vett fel jutalmat. Sem ő, sem az alpolgármester 10 év alatt egyszer sem vett
fel jutalmat. Úgy véli, hogy a szabadságmegváltás teljesen törvénytisztelő és takarékos volt.
A hivatali gépjárműveknél a garancia három évig tart rendszerint, ezért szokás azokat három
évente lecserélni. Mivel jelentős kilométert futnak, így a biztonságos működésük sem
hasonlítható egy újhoz, ezért azokat nem lenne érdemes megvásárolni. Megköszöni, hogy
Molnár Ferenc egyéb fórumon megválaszolta a vele kapcsolatban feltett kérdést.
Folyamatosan előkerülő téma a mangános ivóvíz kérdése. Mivel folyamatosan rájuk terelik a
felelősséget emiatt visszautal 2011-re. Akkor történt meg a vízművek összevonása,
centralizálása. Ekkor többször tárgyalt a testület arról, hogy az ÉRV-t vagy a Heves Megyei
Vízműveket válassza. Akkor szó volt a vízminőségről, de tüntetés is volt a városháza előtt.
Azzal, hogy a Heves Megyei Vízmű mellett döntött a testület, vállalta azt is, hogy a saját
vizüket isszák. Ha akkor is így aggódtak volna a vízminőség miatt, akkor az ÉRV-nek adták
volna át a szolgáltatást. A maconkai tó fejlesztése 2010 elején indult, a mostani városvezetés
csak megörökölte a projektet és befejezte. Úgy véli, hogy Cseresznyés István volt képviselő
felelős a rossz vízért, aki akkor zászlajára tűzte azt, hogy ne az ÉRV-hez kerüljön a helyi
vízszolgáltatás.
Az ipari park csarnokait nem nevezné szellem csarnokoknak. Most pár cég kivonult a
térségből. A csarnokokat nem lehet elvinni és megadóztatásra fognak kerülni. Ugyanakkor
potenciális lehetőségek is, hiszen a befektetők sokkal könnyebben jönnek, ha már kész egy
csarnok. Felelősnek érzi magát, hogy szellemcsarnokok vannak, de csak abban az esetben, ha
a levél írója felelősnek érzi magát azért, hogy a Viessmannból ellopták a különböző
eszközöket 2011-ben. Ő azért felelős, hogy a meglévő területeket tartalommal töltse meg, az
üres csarnokokba pedig újra munkát vigyenek.
Reagál a szerettei vagyongyarapodásával kapcsolatos megjegyzésekre is. Édesanyjáék egy
120 éves parasztházban élnek, édesanyja 6 órában mosogat, édesapja nyugdíjas, egyikük sem
dolgozott soha a város kötelékében semmilyen formában. Ha az ő vagyongyarapodása érdekli
a levélírót, akkor a lakóházára felvett hitelének csekkjeit is vegye át.
A költségvetés rendben van a korlátlan gépkocsi használattal és a képviselők emelt
költségével együtt. Az adó azért kellett, mert nem hátra tekintenek, hanem előre. Nem érzi,
hogy méltatlan lenne akár ő, akár a testület. Egy kérdése van Cseresznyés Istvánhoz: „Ön az
elmúlt 10 évben minden választást elbukott, nem gondolja, hogy elég már Önnek a bukásból?
Hagyja abba a politizálást és menjen el dolgozni.”
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. JAVASLAT A SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZZAL EGYES SZAKORVOSI
JÁRÓBETEG
ELLÁTÁSI
FELADATOK
BIZTOSÍTÁSÁRA
KÖTENDŐ
EGYÜTTMŰKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS
JÓVÁHAGYÁSÁRA
ÉS
A
BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a városban lábra kapott pletykákkal
ellentétben azon dolgoznak, hogy a kórház ne csak a praxislabort vegye át, hanem mellette
egy-két szakrendelést is működtessen Bátonyterenyén. A kórház főigazgatója megfogalmazta,
hogy Bátonyterenye az egyetlen város Nógrád megyében, ahol nincs járóbeteg ellátó
szakrendelő-intézet, ami sérti az egészségügyi alapelveket. A cél, hogy az egészségügyi
szolgáltatásokat ki tudják bővíteni a városban, ennek első lépése a megállapodás a kórházzal.
Ez a város részére egyrészt megtakarítást jelent, másrészt pedig a szolgáltatási színvonal
emelését.
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 8-8 igen szavazattal az alábbi határozatokat
fogadta el:
9/2020.(II.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szent Lázár Megyei
Kórházzal egyes szakorvosi járóbeteg ellátási feladatok biztosítására kötendő együttműködési
megállapodás jóváhagyására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot fogadta el:
1. A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat melléklete szerinti, Bátonyterenye Város
Önkormányzata és a Szent Lázár Megyei Kórház által egyes szakorvosi járóbeteg
ellátási feladatok biztosítására kötendő együttműködési megállapodást.
2. A Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megállapodásban foglaltak
szerint a szakrendelések és kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások működéséhez
szükséges ingóságok és ingatlan területrész - a közfeladat ellátására tekintettel – a
Szent Lázár Megyei Kórház ingyenes használatába kerüljön.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására és a feladatellátáshoz kapcsolódó intézkedések megtételére.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátás változásával
járó költségmegtakarítást a Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
következő módosításakor vezesse át.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városüzemeltetési osztályvezető
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10/2020.(II.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést és az
alábbi határozatot fogadta el:
1. A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat BVÖ-BESZ/2/2015. sz.
Alapító Okiratát 2020. március 1. napi hatállyal módosítja, a módosító okiratot és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 1. és 2. sz.
melléklete szerinti tartalommal elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert
annak aláírására.
2. A Képviselő-testület utasítja a Városgazdálkodási Osztály vezetőjét, hogy az alapító
okirat módosítását a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés érdekében a
Magyar Államkincstár részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

2. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE VÁROSI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA
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.
A MikroVoks rendszerben bekövetkező technikai probléma miatt a szavazás kézfelemeléssel
történik az ülés hátralévő részében.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
11/2020.(II.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye
Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának módosítására vonatkozó
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ
BVÖ-SZOC/1/2017 számú Alapító Okiratát 2020. március 1. napi hatállyal módosítja,
a módosító okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
a határozat 1. és 2. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja, egyúttal
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
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2. A Képviselő-testület utasítja a Városgazdálkodási Osztály vezetőjét, hogy az alapító
okirat módosítását a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés érdekében a
Magyar Államkincstár részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

3. JAVASLAT

HOSSZABBTÁVÚ
KÖZFOGLALKOZTATÁSI
BENYÚJTÁSÁRA,
VALAMINT
EGYÉB
ÉV
KÖZBEN
KÖZFOGLALKOZTATÁSI PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ

PÁLYÁZAT
INDULÓ

Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy az adóerőképesség növekedése miatt a
város abban az esetben, ha 6 hónap időtartamra foglalkoztatja a közmunkásokat a hosszútávú
közmunka program keretében, akkor 90%-os pályázati támogatásra jogosult, ha 9 vagy 12
hónapra, akkor 80%-os támogatásra jogosult. Ez azt jelenti, hogy 20%-ot az
önkormányzatnak kell kigazdálkodnia. A város adóerőképessége a kezdeti 7500 Ft/fő után
19.900 Ft/fő felett van jelenleg, ami a helyi cégek jobb teljesítményének köszönhető. A
kormány célja továbbra is, hogy mindenki az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedjen el,
ezért a jövőben a mezőgazdasági közmunka a minimális lesz és meg kell tervezni, hogy a
városüzemeltetési feladatokat hogyan tudják biztosítani. A Mocsárban lévő eszközöket át kell
nézni, hogy mi vonható be a városüzemeltetésbe és mi az, ami felesleges és értékesíthető. A
városüzemeltetési feladatok ellátására új céget fognak létrehozni, hogy szép, rendezett, tiszta
és virágos városban lehessen élni.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8-8 igen szavazattal az alábbi határozatokat
fogadta el:
12/2020.(II.27.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a hosszútávú
közfoglalkoztatási pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bátonyterenyei
Polgármesteri Hivatal által benyújtani kívánt hosszabb távú közfoglalkoztatási
program keretében megvalósítandó feladatok ellátására, 17 fő foglalkoztatására
irányuló pályázat benyújtásához hozzájárul.
2. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a közfoglalkoztatási pályázat benyújtására,
szerződések megkötésére, végrehajtására, utólagos tájékoztatás mellett.
3. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Bátonyterenye Város
Önkormányzatának 2020.évi költségvetésének következő módosításába, a változásokat
építse be.
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Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Nagy- Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
13/2020.(II.27.) Öh. sz.
Határozat

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évközben
induló egyéb közfoglalkoztatási pályázat beadására és lebonyolítására vonatkozó
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a 2020. évben
induló egyéb hosszú-rövid távú közfoglalkoztatási program pályázatának beadásához,
melyhez kapcsolódó önerő mértéke a 2020. évi költségvetésben betervezésre kerülő,
pályázat beadásakor szabadon felhasználható kötelezettségnélküli önerő mértékéig
terjedhet ki.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az évközben kiírásra kerülő egyéb
közmunkák pályázatainak benyújtására, kapcsolódó szerződések megkötésére, a
pályázat végrehajtására, utólagos tájékoztatás mellett.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

Nagy-Majdon József polgármester a napirendi pontok megtárgyalását követően a testület
ülését 14 óra 44 perckor bezárja.
k.m.f.

Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző
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