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Bátonyterenye Város Önkormányzata 
                  Képviselő-testülete  
 

9/2015.(V.26.) Önk. sz. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 
megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak:   10 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján  

  Dr. Lengyel Tamás jegyző 
  Rákos Szabolcs alpolgármester 
  Kiss László aljegyző  
  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
  Győriné Új Mária könyvvizsgáló 
  Biri Gyula RNÖ elnök 
  Mátyus-Lengyel Violetta jegyzőkönyvvezető 
  Meghívottak, érdeklődők 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.  
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 10 fő jelen van – 
Gembiczki Ferenc és Macska Tamás képviselők távolmaradásukat előzetesen jelezték, - a 
Képviselő-testület határozatképes, az ülést 10 óra 24 perckor megnyitja.  
Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a testület 
azzal a módosítással, hogy 1. napirendi pontként a testület vegye napirendre a Kisterenyei 
Római Katolikus Plébániahivatallal történő együttműködésről szóló szóbeli javaslatot, illetve 
5. napirendi pontként az önkormányzat gazdasági érdekeire tekintette zárt ülés keretében  
kerüljön felvételre a BÁVÜ Nkft. helyzetéről szóló szóbeli tájékoztató. 
 
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 10 igen szavazattal az alábbiak szerint 
elfogadta: 
 
Nyilvános ülés keretében: 
 
1. Javaslat a Kisterenyei Római Katolikus Plébániahivatallal történő együttműködésre 
       Szóbeli előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 Meghívott: Csonka Csaba plébániai kormányzó 
 
2. Beszámoló a Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
Meghívott: intézményvezetők, Győriné Új Mária könyvvizsgáló 
 

3. Javaslat a 2014-ben végzett belső ellenőrzésekről készült éves összegző jelentés 
elfogadására  
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester  
Meghívott: belső ellenőr 
 

4. Javaslat a Városi Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági 
társaságok 2014. évi beszámolójának, valamint 2015. évi üzleti tervének elfogadására 
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a. Javaslat a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2014. évi 
beszámolójának, valamint 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról 

      Előterjesztő: Gál András ügyvezető 
      Meghívott: Sulyok Zoltán FEB elnök, Szőllősi Sándor könyvvizsgáló 

 
b. Javaslat a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 

2014. évi beszámolójának, valamint 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról 
         Előterjesztő: Gubán Zoltán ügyvezető 

      Meghívott: Szomszéd Tamás FEB elnök, Ignácz Istvánné könyvvizsgáló 
 

c. Javaslat a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft. 
2014. évi beszámolójának, valamint 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról 

         Előterjesztő: Gubán Zoltán ügyvezető 
      Meghívott: Ambruzs Ferenc FEB elnök, Szőllősi Sándor könyvvizsgáló 

 
Zárt ülés keretében: 

 
5. Tájékoztató a BÁVÜ Nkft. helyzetéről 

Szóbeli előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
  Meghívott: Boros Ferenc ügyvezető, Gubán Zoltán ügyvezető 
 

      Egyebek 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1. JAVASLAT A KISTERENYEI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIAHIVATALLAL 

TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE 
       SZÓBELI ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 

 MEGHÍVOTT: CSONKA CSABA PLÉBÁNIAI KORMÁNYZÓ 
 
Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Csonka Csaba plébániai 
kormányzót és Baloghné Anit, az egyházközség képviselőjét, akik részt vesznek a napirendi 
pont tárgyalásán. 
Ismerteti, hogy a Kisterenyei Egyházközség mintegy 12 millió forint pályázati forrást nyert a 
templom rekonstrukciós munkálataira. A plébánossal folytatott egyeztetéseket követően a 
testület felhatalmazását kéri ahhoz, hogy a pályázat lebonyolításában az önkormányzat 
szakmai segítséget nyújtson az egyházközségnek, esetlegesen lehetőségeihez mérten járuljon 
hozzá az önerőhöz és lobbizzon plusz forrásokért a püspökségen, ha az szükséges. A püspök 
június 4-én fogja őket fogadni. Kéri a testületet, hogy támogassa az önkormányzat és az 
egyházközösség együttműködését. 
Cseresznyés István kérdésére azt a választ adja, hogy az összeg nagysága befolyásolja, hogy 
mely részek kerülnek felújításra, illetve, ha az összeg elegendő, vagy sikerül plusz forrást 
találni, akkor a balesetveszélyes részekre kerül sor elsődlegesen. A tetőszerkezet megerősítése 
és a festés együttesen 30-35 millió forintra tehető. 
 
Várszegi István jelzi, hogy az együttműködést mindenképp támogatni fogják, de azt nem érti, 
hogy ez miért ilyen sürgősen derült ki és miért nem lehetett az anyagot előre megkapni. 
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Nagy-Majdon József polgármester úgy véli, hogy erősebb lesz a tárgyalási pozíció akkor, ha 
már a birtokukban van egy testületi döntés az együttműködésről. 
 
Csonka Csaba plébános elmondja, hogy bár már tavaly is próbálkoztak pályázattal, de be 
kellett látniuk, hogy nincs megfelelő szakértelmük egy pályázat lebonyolításához. Ezért kért 
segítséget az önkormányzattól. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot 
fogadta el: 

52/2015.(V.26.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Kisterenyei Római 
Katolikus Plébániahivatallal történő együttműködésről szóló javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Bátonyterenye Város Önkormányzata kifejezi azon szándékát, hogy a Kisterenyei Római 
Katolikus Plébániahivatal (3078 Bátonyterenye, Szt. István út 12., Képviseli: Csonka Csaba 
plébániai kormányzó) által a kisterenyei római katolikus templom felújítására elnyert EGYH-
EOR-15-0719 azonosító számú pályázat megvalósítása során együttműködik a 
Plébániahivatallal. 
  
Az együttműködés kiterjed a pályázattal kapcsolatos munkálatok előkészítésénél, 
lebonyolításánál és lezárásánál történő szakmai segítségnyújtásra, szükség esetén egyéb – 
köztük önkormányzati – források felkutatására és bevonására. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 
 
2. BESZÁMOLÓ A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
MEGHÍVOTT: INTÉZMÉNYVEZETŐK, GYŐRINÉ ÚJ MÁRIA KÖNYVVIZSGÁLÓ 

 
Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, Várszegi István a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság, Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke, illetve Gagyi 
Róbert az Ügyrendi Bizottság tagja jelzi, hogy a bizottságok a beszámolót megtárgyalták és a 
rendelet-tervezet elfogadását javasolják a testületnek. 
 
Várszegi István fájlalja, hogy a sportegyesületeknél a salgótarjáni kézilabda klub részére is 
adtak fél millió forint támogatást, holott ezt az összeget Bátonyterenyén is szét lehetett volna 
osztani. Ez egyáltalán nem volt előnyös a városnak. Hiányolja, hogy a változásoknál 
nincsenek ott a magyarázatok. Egyébként mindenre kiterjedő a beszámoló. Miért van 3 fővel 
kevesebb létszám a polgármesteri hivatalnál és miért van máshol több? Alacsony a helyi 
iparűzési adó teljesítése, ez miből adódik? Mennyi a város kintlévősége és mennyi a tartozása 
a vagyonkezelő felé? Miért külső cég csinálja a belső ellenőrzést? 
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Kovács Krisztián osztályvezető a létszámnál az osztályok összeállított adatai alapján jöttek 
ki a számok. A sportegyesületek támogatásáról a Humánszolgáltatási Bizottság döntött, a 
nevezett egyesülettől a mai napig nem történt elszámolás. Az iparűzési adó 271 millió, az 
előirányzattól 24 millióval marad el. A behajtás egész évben folyamatos volt, de az év során 
sok cég szűnt meg. Az adóhátralék 50-60 millió forintra tehető. A felszámolás alatti cégektől 
nehéz az adót behajtani. A belső ellenőrzési szerződést testületi döntés alapján kötötte meg az 
önkormányzat 2014-ben a külső céggel. 
 
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a kézilabda szövetség vezetője az 
önkormányzati választásokon képviselői mandátumot szerzett, így a csapat Salgótarjánban 
maradt. A pénz visszainkasszálható. Az iparűzési adóbevételben egy folyamatosan emelkedő 
tendencia van. 2010-ben 162 millió forint volt csupán az iparűzési adóbevétel. A tervezése 
reális volt, de a külső környezet kiszámíthatatlan volt. 
 
Győriné Új Mária könyvvizsgáló megjegyzi, hogy már a a nagy önkormányzatok sem 
foglalkoztatnak önálló belső ellenőrt, hiszen annak költségei 5 millió forintra rúgnak, míg egy 
külső cég megbízása lényegesen olcsóbb. 
 
Várszegi István hozzáteszi, hogy a leszerződött cég december 1-től 19-ig végezte a munkát, 
erre sok a kifizetett összeg, ha lenne saját belső ellenőr, akkor több mindent tudnának 
ellenőriztetni. Felhívja az idegenforgalmi adóra a figyelmet, amit 145,6%-on teljesítettek. 
Reális volt a tervezés, csodálkozik, hogy mértékét nem tudják feljebb tolni. Ha már ennyit 
költöttek a tóra. 
 
Nagy-Majdon József polgármester akár el is törölné az idegenforgalmi adót, mert több a 
macera vele, mint a bevétel. Az alacsony összeg oka részben a szálláshelyek alacsony száma a 
városban, ugyanakkor abból még nem lesz idegenforgalmi adóbevétel, hogy kimennek 
éjszaka horgászni. A tónál lévő beruházás elsődlegesen árvízvédelmi célokat szolgált, illetve 
ivóvízbázis védelmet, csak harmadsorban volt rekreációs célja a beruházásnak. A legnagyobb 
költség a tó kotrása és kapacitásának növelése volt. 
 
Dr. Lengyel Tamás jegyző tájékoztatja a testületet, hogy hivatalba lépésekor tapasztalta, 
hogy a korábbi belső ellenőrrel kötött szerződés nem teljesült, ezért azt az év végén fel kellett 
mondani és az utolsó hónapban kell új szerződést kötni, ez okozta, hogy a tevékenység akkor 
került elvégzésre. Ez a szerződés jóval olcsóbb, mint a korábbi. 

 
 Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen és 3 tartózkodás szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotta: 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2015. (V.27.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
a Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése zárszámadásáról 

 
           (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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3. JAVASLAT A 2014-BEN VÉGZETT BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL KÉSZÜLT ÉVES 
ÖSSZEGZŐ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRA  
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER  
MEGHÍVOTT: BELSŐ ELLENŐR 
 

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. 
Egyéni hozzászólásában hiányolja, hogy a vizsgálat megállapításaihoz miért kellett 5 
hónapnyi idő a reagálásra. Ennyi pénzért legalább a jelentések oldalai lehetnének 
beszámozva. Kéri, hogy megnézhesse a két jelentést a jegyzőnél. 
 
Győriné Új Mária a tisztánlátás végett elmondja, hogy a belső ellenőrzési megállapításokat 
egy intézkedési terv követ és a megadott határidő az intézkedési tervben megfogalmazottak  
végrehajtására, hiányosságok megszüntetésére vonatkozik. Ezért ilyen hosszú a határidő. 

 
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen és 3 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

53/2015.(V.26.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014-ben végzett 
belső ellenőrzésekről készült éves összegző jelentést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.) A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a 2014. évi belső ellenőrzési 
tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az ellenőrzések során 

megállapított hiányosságok megszüntetésére tegyenek intézkedést. 
 

      Határidő: 2015. július 30. 
      Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 
                    dr. Lengyel Tamás jegyző 

 
 

4. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIZÁRÓLAGOS VAGY TÖBBSÉGI 
TULAJDONÁBAN LÉVŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK, 
VALAMINT 2015. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA 

 
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy a BÁVÜ Nkft, illetve a Hátrányból előnyt 
Nkft. anyagait egy későbbi ülésen fogják tárgyalni. 
 

a. JAVASLAT A BÁTONYREHAB REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT. 
2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK, VALAMINT 2015. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK 
ELFOGADÁSÁRÓL 

      ELŐTERJESZTŐ: GÁL ANDRÁS ÜGYVEZETŐ 
      MEGHÍVOTT: SULYOK ZOLTÁN FEB ELNÖK, SZŐLLŐSI SÁNDOR 

KÖNYVVIZSGÁLÓ 
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Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Gál András ügyvezetőt és 
Sulyok Zoltán FEB elnököt, akik részt vesznek a napirendi pont tárgyalásán. 
 
Gál András köszönetét fejezi ki minden közreműködőnek, hogy sikerült nyereséges évet 
zárniuk és 63 megváltozott munkaképességű embernek tudtak munkát biztosítani. 
 
Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, Várszegi István a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a határozati 
javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek. 
 
Nagy-Majdon József polgármester megköszöni Gál András ügyvezető munkáját. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot 
fogadta el: 

54/2015.(V.26.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a BÁTONYREHAB 
Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának, 2015. évi üzleti tervének elfogadásra 
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
  
1.) A Képviselő-testület a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2014. évi 

egyszerűsített éves beszámolóját  
    35.571 EFt eszközök-források értékkel 
         3.592 EFt adózás előtti eredménnyel  
         3.592 EFt mérleg szerinti eredménnyel  
              elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős  :  Nagy-Majdon József  polgármester  

                       Gál András ügyvezető 
 
2.) A Képviselő-testület a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2014. évi 

közhasznúsági jelentését (mellékletét) 
   90.491 EFt bevétellel,  
   86.899 EFt ráfordítási összeggel,  
   66 fő statisztikai állományi létszámmal,  
   64 fő megváltozott munkaképességű létszámmal, 
   69.537 EFt közhasznú célra kapott központi költségvetési támogatással 

               elfogadja.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős  :  Nagy-Majdon József  polgármester  

                      Gál András ügyvezető 
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3.) A Képviselő-testület a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti 
tervét  

 88.670 EFt bevétellel,   
 88.070 EFt kiadással,      
      600 EFt eredménnyel  

                elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős  :  Nagy-Majdon József  polgármester  

                      Gál András ügyvezető 
 

b. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI VAGYONKEZELŐ ÉS 
FOGLALKOZTATÁSI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK, 
VALAMINT 2015. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 

         ELŐTERJESZTŐ: GUBÁN ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ 
       MEGHÍVOTT: SZOMSZÉD TAMÁS FEB ELNÖK, IGNÁCZ ISTVÁNNÉ   

KÖNYVVIZSGÁLÓ 
 
Nagy-Majdon József polgármester a testület nevében köszönti Gubán Zoltán ügyvezetőt és 
Ignácz Istvánné könyvvizsgálót, akik részt vesznek a napirendi pont tárgyalásán. 
 
Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, Várszegi István a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a határozati 
javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek. 
 
Nagy-Majdon József polgármester megköszöni az ügyvezető és az összes dolgozó munkáját. 
A közmunkaprogram jó, de még van mit javítani, a problémákra megoldást kell találni. 
Törekszenek arra, hogy minél nagyobb profitot tudjanak termelni, ugyanakkor a valódi 
munkahelyek száma növekedjen, a közmunkában foglalkoztatottak száma viszont csökkenjen. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot 
fogadta el: 

55/2015.(V.26.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 
Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának, 2015. évi üzleti 
tervének elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 

2014. évi beszámolóját  
     96.429 EFt eszközök-források értékkel 
   - 31.041 EFt adózás előtti eredménnyel  
        - 31.041 EFt mérleg szerinti eredménnyel 

 elfogadja. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:   Nagy-Majdon József polgármester  

                      Gubán Zoltán ügyvezető 
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2.) Képviselő-testület a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2015. 
évi üzleti tervét  

    84.400 EFt bevétellel 
  106.617 EFt kiadással  
 - 22.217 EFt adózás előtti eredménnyel (veszteséggel)  

       elfogadja.   
 

       Határidő: azonnal 
       Felelős  : Nagy-Majdon József polgármester 
                      Gubán Zoltán ügyvezető 

 
3.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és 

Foglalkoztatási Nonprofit Kft. taggyűlésén az 1-2. pontokban foglaltakat képviselje.  
 

      Határidő: értelemszerűen 
      Felelős  : Nagy-Majdon József  polgármester 

 
 

c. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI TANUSZODA 
LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI 
BESZÁMOLÓJÁNAK, VALAMINT 2015. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK 
ELFOGADÁSÁRÓL 

         ELŐTERJESZTŐ: GUBÁN ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ 
      MEGHÍVOTT: AMBRUZS FERENC FEB ELNÖK, SZŐLLŐSI SÁNDOR 

KÖNYVVIZSGÁLÓ 
 
Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, Várszegi István a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a határozati 
javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek. 

 
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot 
fogadta el: 

56/2015.(V.26.) Öh. sz. 
Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 
Tanuszoda Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának, 2015. évi üzleti tervének elfogadására 
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) A Képviselő-testület a Tanuszoda NKft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját  

  359.353  EFt eszközök-források értékkel 
 - 16.657  EFt adózás előtti eredménnyel 
 - 16.657  EFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) 

     elfogadja. 
 
A mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) a következő évek adózás előtti eredménye 
csökkenthető, amennyiben az pozitív előjelű.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős  :  Nagy-Majdon József polgármester  
                Gubán Zoltán ügyvezető 
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2.) A Képviselő-testület a Tanuszoda NKft. 2015. évi üzleti tervét  
   24.700 E Ft  bevétellel   
   42.450 E Ft kiadással      
 - 17.750 E Ft veszteséggel  

   elfogadja. 
 
Fenti összegek a kamatfizetési kötelezettség, az értékcsökkenés elszámolása, illetve esetleges 
követelés elengedés tételei nélkül értendők. 
 

            Határidő: azonnal 
            Felelős:  Nagy – Majdon József polgármester                       
                           Gubán Zoltán ügyvezető 

 
Nagy-Majdon József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a következő napirendi 
pont megtárgyalására zárt ülést rendel el, a nyilvános ülést 11 óra 03 perckor berekeszti. 
 
Ezt követően a testület ülése zárt ülés keretei között folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv 
készül. 
 
A zárt ülést követően a testület ülése ismét nyilvános keretek között folytatódik. 
 
Nagy-Majdon József polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 
tagjából 10 fő jelen van, a Képviselő-testület határozatképes, a nyilvános ülést 12 óra 06 
perckor ismét megnyitja.  

 
EGYEBEK 

 
Rákos Szabolcs alpolgármester ismerteti a közeljövő eseményeit (Gyereknap,Hősök 
emléknapja – emléktábla avatás, Nemzeti Összetartozás Napja), melyre egyben meg is hívja a 
képviselőket. 
 
Várszegi István nem tartja megfelelőnek a gyereknap helyszínét, illetve mindkét 
településrészre ki kell találni valamit gyereknapra még ha csak rövid időre is. A 
legveszélyesebb helyeken mindenképp le kellene nyírni a füvet (balesetveszélyes 
kereszteződések), a kiszáradt fákat vágják ki. Mindenki azt várja, hogy a játszóterek 
gyereknapra legyenek megnyitva, azt közzé kell tenni a lakosság számára. 
 
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy a játszóterek készülnek, több készen is van. A 
lakótelepi játszótér várat még magára, illetve a Gesztenye úti húzódik. Megoldást kell találni a 
Kossuth iskolai játszótérre, illetve igény mutatkozik a kastélykerti játszótérre, illetve 
Nagybátony faluban. 
 
Molnár Ferenc kéri, hogy a hivatal részéről (Kovács Tibor) egyértelmű feladatot 
fogalmazzanak meg a közmunkások felé, mert az egyik kiásat 50 cm gödröt, a másik pedig 
visszatemetteti azt 30 cm-re. Így nem tudnak a munkákkal haladni. 
 
Király Attila jelzi, hogy hasonló Kisterenyén is előfordult. Kaptak egy nagy doboz 
plüssállatot, ennek szétosztásáról kér egyeztetést. Sokan keresték a lakótelepi játszótér 
időpontjával kapcsolatban. 
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Letovai Zoltán jelzi, hogy a városvezetés is találkozott a Molnár Ferenc által vázolt 
problémával. Kovács Tibor feladata műszaki vezetőként, hogy ezeket a problémákat 
egyeztesse le, ő a kapcsolattartó a közmunkaprogram és a műszaki osztály között. Nem tudja, 
hogy miért nem működik ez. 
 
Molnár Ferenc szerint fel kell mérni, hogy mindenütt a közmunkának, illetve az 
önkormányzatnak kell-e füvet nyírni. Sokan a ház előtt sem vágja a füvet. A kutyatartás 
ügyében is lépni kellene. 
 
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a közmunkásokat rendszeresen 
ellenőrizni fogják, hogy ne forduljon elő, hogy 6 brigádból 6 ül. 
 
Király Attila szerint egységesíteni kellene a közmunkásokra vonatkozó elvárásokat, 
szabályokat. 
 
Sulyok Tibor elfogadja, hogy az üldögélő közmunkások visszatetszést keltenek a 
lakosságban. Ő tavaly teljesítményre adta ki a munkát, ami után hazamehettek. Viszont ez 
nem szabályos. Gyakori eset, hogy szakmát tanulnak a közmunkában, majd elhelyezkednek. 
Ezeket az embereket nagyon nehéz pótolni. Ha kevesebb létszám lesz a közmunkában, akkor 
nagyon átgondoltan kell a feladatokat felvállalni. 
 
Molnár Ferenc jelzi, hogy a nagy távolságok miatt az ellenőrök kérik, hogy járuljanak hozzá 
az üzemanyaghoz. Tapasztalata, hogy sok a probléma a közmunkában dolgozókkal. 
 
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a csoportvezetők feladata nem az, hogy 
dirigáljanak, hanem nekik is dolgozni kell. A lakosok el vannak kényelmesedve, nem igazán 
akarják a füvet lenyírni az ingatlanok előtt. Jelzi, hogy a kamerarendszer drágább lesz, mert az 
egyik tízemeletes társasházra nem engedték feltenni az átjátszót. 
 
Kerekes László osztályvezető úgy látja, hogy a Műszaki Osztály és Kovács Tibor kapcsolata 
döcögősen indult, de az egyeztetések rendszeresek. A szabályozások írásba lettek fektetve. 
 
Várszegi István kérdése, hogy ki dönti el, hogy mit dolgozzanak a közmunkások. Úgy véli, 
hogy értelmes munkával gyorsan haladnak, de sokszor értelmetlen munkát végeznek. 
 
Sulyok Tibor elmondja, hogy a feladatokat megtervezik, de vannak rendkívüli kérések is, 
amiket meg kell csinálni, figyelembe véve a lehetőségeket. 
 
Nagy-Majdon József polgármester a napirendi pontok megtárgyalását követően, egyéb 
hozzászólás hiányában a testület ülését 12 óra 51 perckor bezárja. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Nagy-Majdon József     dr. Lengyel Tamás 
polgármester                jegyző 


