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Bátonyterenye Város Önkormányzata 

                  Képviselő-testülete  

 

11/2017.(VII.31.) Önk. sz. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 31-én 

megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak:   9 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján  

  Dr. Lengyel Tamás jegyző 

  Kiss László aljegyző 

  Kerekes László osztályvezető 

  Kinyó Mária pályázati tanácsadó 

  Mátyus-Lengyel Violetta – szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 9 fő jelen van, Várszegi 

István, Molnár Ferenc és Czikora Györgyné képviselők távolmaradásukat előzetesen 

bejelentették, a Képviselő-testület határozatképes, az ülést 10 óra 04 perckor megnyitja.  

Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja meg a testület. 

Ismerteti, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

46.§. 2(a) bekezdése értelmében a képviselő-testület zárt ülést tart kitüntetési ügy 

tárgyalásakor, így az erről szóló napirendi pont zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra. 

Zárt ülés keretében javasolja megtárgyalni az önkormányzat gazdasági érdekeire tekintettel a 

meghívóban 5. napirendi pontként szereplő, a Bátonyterenye, Köztársasági úti iparterületen 

található ingatlanok értékesítésére vonatkozó nyílt pályázat elbírálásáról szóló javaslatot. 

  

A Képviselő-testület a napirendre és annak tárgyalási módjára tett javaslatot 9 igen 

szavazattal az alábbiak szerint elfogadta: 
 

Nyilvános ülés keretében: 
 

1. Javaslat a város érdekében végzett munka elismeréséről szóló 16/2011.(VIII.04.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

2. Javaslat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 

összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet elfogadására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
 

3. Tájékoztató a többszörösen módosított, Bátonyterenye Város Településszerkezeti 

Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról 

szóló 16/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelet 023/10 helyrajzi számú részterületre 

vonatkozó módosításának előkészítésére tett intézkedésekről, valamint a 

Bátonyterenye Város Településképi Rendeletének és a Településképi Arculati 

Kézikönyvének elkészítése tárgyában tartott lakossági tájékoztatásról. 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
 

4. Előterjesztés a TOP-5.3.1-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázati 

kiírásra pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
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Zárt ülés keretében: 
 

5. Javaslat a Bátonyterenye, Köztársasági úti iparterületen található ingatlanok 

értékesítésére vonatkozó nyílt pályázat elbírálására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
 

6. Javaslat városi kitüntetések adományozására 
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

Nagy-Majdon József polgármester a napirend tárgyalása előtt tájékoztatja a Képviselő-

testületet, hogy Várszegi István képviselő a tegnapi napon elektronikus úton interpellációt 

juttatott el hozzá a 21-es út melletti fakivágásokkal kapcsolatban, melyre a választ az SZMSZ 

rendelkezései szerint 15 napon belül írásban megküld minden képviselőnek. 
 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. JAVASLAT A VÁROS ÉRDEKÉBEN VÉGZETT MUNKA ELISMERÉSÉRŐL SZÓLÓ 

16/2011.(VIII.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
  

 Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2017.(VII.31.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a város érdekében végzett munka elismeréséről szóló 16/2011. (VIII. 04.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

           (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy ahhoz, hogy a zárt ülés második napirendi 

pontjáról döntsenek, szükséges, hogy az imént elfogadott rendelet-módosítás kihirdetésre 

kerüljön ezáltal hatályba lépjen. Az SZMSZ 36§ (1) pontja szerint az önkormányzat 

rendeleteinek kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A kihirdetés időpontja a közszemlére tétel 

időpontja – a rendelet egy példányának a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő 

kifüggesztésének időpontja. Ezért megkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kifüggesztéséről 10 óra 

07 perc időponttal gondoskodjon. 

 

 

2. JAVASLAT A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL, TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÉS 

TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS 

HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET ELFOGADÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
  

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a 

javaslatot megtárgyalta és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a testületnek. 

 

 Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet 

alkotta: 
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Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2017.(VIII.01.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 
 

           (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

3. TÁJÉKOZTATÓ A TÖBBSZÖRÖSEN MÓDOSÍTOTT, BÁTONYTERENYE VÁROS 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS 

SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 16/2004.(VI.25.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 023/10 HELYRAJZI SZÁMÚ RÉSZTERÜLETRE 

VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL, 

VALAMINT A BÁTONYTERENYE VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETÉNEK ÉS 

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE TÁRGYÁBAN 

TARTOTT LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁSRÓL 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a 

javaslatot megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a 

testületnek. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

93/2017.(VII.31.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye 

Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata megállapításáról szóló többszörösen 

módosított 16/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelet 023/10 helyrajzi számú részterületekre 

vonatkozó módosításának előkészítésére tett intézkedésekről szóló tájékoztatóról, valamint a 

Bátonyterenye Város Településképi Rendeletének és a Településképi Arculati Kézikönyvének 

elkészítése tárgyában tartott lakossági tájékoztatásról szóló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület:  

 

1. Tudomásul veszi a partnerségi egyeztetésről szóló tájékoztatást azzal a megállapítással, 

hogy az egyeztetés során kifogást emelő megállapítás nem érkezett. 

 

2. Tudomásul veszi a Bátonyterenye Város Településképi rendeletének és a Településképi 

Arculati Kézikönyvének elkészítése tárgyában tartott fórumról szóló tájékoztatást azzal a 

megállapítással, hogy az egyeztetés során kifogás észrevétel, javaslat nem érkezett. 

 

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bátonyterenye Város Településszerkezeti 

Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosításával, valamint 

a Településképi Rendelet és a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével 

kapcsolatban a további egyeztetéseket folytassa le. 
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Határidő: azonnal és folyamatosan 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

4. ELŐTERJESZTÉS A TOP-5.3.1-16 „A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ 

ERŐSÍTÉSE” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL 
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 

 
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 

el: 

94/2017.(VII.31.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta TOP-5.3.1-16 

kódszám alatt közétett, a „Helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat benyújtását és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) A Képviselő-testület egyetért a pályázat benyújtásával. 

 

Határidő: pályázati kiírás szerint 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy-Majdon József polgármestert 

- a pályázathoz szükséges előkészületek elvégzésére, 

- a konzorciumi megaállapodás aláírására 

- a pályázat összeállítására és benyújtására, melynek során akkreditációval, 

referenciákkal rendelkező tanácsadó szervezet munkáját is igénybe veheti. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

 

Nagy-Majdon József polgármester a testület nyilvános ülését 10 óra 10 perckor berekeszti. 

 

A Képviselő-testület ülése a továbbiakban zárt ülés keretei között folytatódik, melyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 

 

k.m.f. 

 

 

Nagy-Majdon József     dr. Lengyel Tamás 

polgármester                jegyző 

 

 

 

 

 

 


