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Bátonyterenye Város Önkormányzata 

                  Képviselő-testülete  

 

13/2018.(VIII.30.) Önk. sz. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 30-án 

megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:   11 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján  

  Dr. Lengyel Tamás jegyző 

  Dr. Sal Klára aljegyző 

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

  Kinyó Mária önkormányzati tanácsadó 

  Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

  Önkormányzati intézmények és cégek vezetői 

  Meghívottak, érdeklődők 

 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 11 fő van jelen, Bognár 

Ferenc képviselő távolmaradását előzetesen jelezte, a Képviselő-testület határozatképes, az 

ülést 10 óra 20 perckor megnyitja.  

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja meg 
azzal a módosítással, hogy  

 8. napirendként kerüljön felvételre az ülés előtt kiosztott, a Humánszolgáltatási 

Bizottság új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztásáról szóló javaslat. 

 9. napirendként kerüljön felvételre a szintén az ülés előtt kiosztott, a Bátonyterenyei 

Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ az óvodai és iskolai szociális segítés 

bevezetéséről szóló előterjesztés. 

 Ezáltal az Egyebek napirendi pont számozása 10.-re változik. 

. 

 

A Képviselő-testület a napirendre és annak tárgyalási módjára tett javaslatot 11 igen 

szavazattal az alábbiak szerint elfogadta: 

 

1. Tájékoztató Bátonyterenye foglalkoztatási és munkaerő-piaci helyzetéről  

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester  

           Gábor György osztályvezető Bátonyterenyei Járási Hivatal  

 

2. Javaslat a 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

3. Javaslat a Bátonyterenye Városi Bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírálására  

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

4. Tájékoztató a Bátonyterenyei Városi Óvoda 2018/19-es nevelési év személyi és tárgyi 

feltételeiről  

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

                     Tóthné Kállói Mária óvodavezető   



3 

 

 

5. Előterjesztés a „Bátonyterenye Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

      Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

6. Előterjesztés a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése és létrehozása Bátonyterenyén 

Fogyatékosok Kistérségi Napközi Otthona bővítés” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítására 

      Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

7. Javaslat önkormányzati bérlakás értékesítésére 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

8. Javaslat a Humánszolgáltatási Bizottság új nem képviselő bizottsági tagjának 

megválasztásáról  

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

9. Előterjesztés a Bátonyterenyei Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ az óvodai 

és iskolai szociális segítés bevezetéséről  

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

10. Egyebek 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. TÁJÉKOZTATÓ BÁTONYTERENYE FOGLALKOZTATÁSI ÉS MUNKAERŐ-PIACI 

HELYZETÉRŐL  

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER  

                  GÁBOR GYÖRGY OSZTÁLYVEZETŐ  

       BÁTONYTERENYEI JÁRÁSI HIVATAL  
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Gábor György osztályvezetőt, aki részt vesz a 

napirendi pont tárgyalásán. 

 

Gábor György hangsúlyozza, hogy a térségbe hozott források mennyisége nem csak rajtuk 

múlik, hanem az itt működő vállalkozások aktivitásán és szándékán is. A munkaerőpiac 

helyzetével kapcsolatosan tőlük független források is érkeznek a térségbe pl. GINOP 

programok is, amelyekre a vállalkozások tőlük függetlenül pályázhatnak. Az utóbbi évben 67 

vállalkozás pályázott sikerrel és az általuk elnyert támogatás 3 milliárd 115 millió forint 

Bátonyterenyén, ami szintén közvetve a foglalkoztatottság javítására fordítódik. A Kormány 

fokozott célja a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra való irányítás, ehhez 

képzési programot is meg kellene valósítani, amiknél jelentős problémákkal küszködnek. 

Megköszönni a kollégái egész éves munkáját, amit a létszámstop ellenére végeztek. 

 

Gembiczki Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a tájékoztatót 

megtárgyalta és az abban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.  

Soknak találja az alacsony iskolai végzettségű munkakeresőt és a 25 év alattiakat is. Mekkora 

az egyezőség közöttük a személyek tekintetében? 25 éves korig ingyen lehet 

iskolarendszerben szakképesítést szerezni. Van-e erre motiváló erejük? Hogyan lehetne őket 

képzés vagy munkahely felé terelni? 
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Gábor György azt a választ adja, hogy a képzéseknél vannak belépési feltételek, amelyek 

sokuknál nem állnak rendelkezésre. Azt is látják, hogy az alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkezők rétege kezdi újratermelni magát. Gyakran családi problémával állnak elő, nem 

fogadják el a felajánlott munkát sem, inkább maradnak közfoglalkoztatottak. Ennek a 

rétegnek szól egy OFA program. 

 

Letovai Zoltán alpolgármester utal arra a mondatra az anyagban, hogy Bátonyterenyén és 

környékén növekedett a regisztrációban szereplő munkanélküliek száma. Mi ennek az oka, 

hiszen mindenhol munkaerőhiánnyal küszködnek. Nem lehet-e az ok a beérkező, munkára 

nem fogható réteg növekedése? 

 

Gábor György szerint a változás nagysága nem elég nagy, amiből elemezni lehetne a 

valószínűsíthető okot. 10-15 fős növekedésről van szó havonta. A közfoglalkoztatottak száma 

Bátonyterenyén jelentősen visszaesett. Viszont hiába van egy személy nyilvántartásba véve, 

ha a foglalkoztató nem őt keresi. Itt lenne fontos az átképzés, aminél viszont a motiváltság 

alacsony. Nem érzékelik, hogy sokan jelentkeznének be másik térségből. Nem tudja, hogy ki 

az, aki ide települt, max. a költöztetéseket látja, de az nem tömeges. 

 

Nagy-Majdon József polgármester kiemeli, hogy a gazdaságilag aktív korosztály 7, 8%-a 

számított munkanélkülinek a járásban, ez Bátonyterenyén 7,2%, a megyei átlag 7,9%. Mind a 

megyei, mind a járási átlagot Bátonyterenye lefelé húzza, bár az országos átlagnak még a 

duplája. Úgy véli, hogy a helyi gazdaságfejlesztés kezd beérni. Van-e arra kormányzati 

stratégia, hogy a közfoglalkoztatásból hogyan vezessék vissza az embereket a 

munkaerőpiacra? Van-e erre hajlandóság? Mi lesz az állam által a közfoglalkoztatásba tolt 

vagyonelemek sorsa, ha elfogynak a közfoglalkoztatottak? Van-e fenntartási idő módosítási 

lehetőség? 

 

Gábor György szerint a vagyonkezelés problémája most kezd aktuálissá válni, erre a 

Belügyminisztériumnak kell majd választ, megoldást találni. Kísérleti programokról már 

olvasott, melyek szerint a Foglalkoztatási Osztályokat minél közelebb kell hozni a 

foglalkoztatókhoz, mentorálási programot szeretnének kialakítani. 

 

Gembiczki Ferenc kérdése, hogy a vállalkozókat hogyan tudja segíteni a Foglalkoztatási 

Osztály. Csodálkozik a diplomás munkanélkülieken is bár számuk nem sok. Ezek milyen 

diplomák? 

 

Gábor György jelzi, hogy a diplomásokra nem tud választ adni. Szól annak nehézségéről, 

hogy egy-egy kért szakmához kapcsolódóan az előírt tanfolyami létszámot összehozzák. A 

legkedvezőbb az lenne, ha munkáltatói kezdeményezésre indulnának a képzések, de az előírt 

minimális létszám ezt is megnehezíti. Próbálják a vállalati igényeket összehangolni. 

Támogatások sokasága áll most rendelkezésre. A lényeg, hogy az ügyfelek bejussanak a 

Foglalkoztatási Osztályhoz, ők megtalálják számukra a megfelelő lehetőségeket. 

Forrásproblémát nem érzékel. 

 

Molnár Ferencnek megakadt a szeme a 315 fő alacsony iskolai végzettségű személyen. A 

közmunkaprogramba 50-70 fő bevonható lenne. Mi az oka, hogy nem tudják feltölteni? 
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Gábor György elmondja, hogy a nyilvántartásukban valóban szerepel álláskereső, 

közvetíthető is és lehet, hogy a végzettsége is megfelelő, de lehet, hogy a munkáltató mégsem 

alkalmazza, mert ismeri a hátterét, életkörülményeit, munkamorálját. Bízik abban, hogy a 

keresetek növekedése egyre vonzóbbá fogja tenni a munkaerőpiaci állásokat. 

 

Várszegi István nem ennyire optimista ebben a tekintetben. Talált ellentmondásokat az 

anyagban. Paradoxnak tartja, hogy az álláskeresők számát a közfoglalkoztatottak számának 

csökkenésével indokolja, hiszen a közmunkaprogram létszáma nincs is feltöltve. Szinte 

mindenütt munkaerőhiányt tapasztal az ember, az anyagban pedig az szerepel, hogy az 

elhelyezkedés lehetősége az előző évhez képest kedvezőtlenebb volt Nógrád megyében. 

Elszomorítónak tartja, hogy a képzésekben részt vevők nagy arányban el sem végzik a 

képzéseket, mert nem kellően motiváltak. Ez a réteg mennyivel csökkenthető még, mi lehet a 

minimum? 

 

Gábor György elmondja, hogy gyakori, hogy a jelöltek az utolsó pillanatban visszalépnek 

egy állástól, vagy a képzésen pár óra után eltűnnek. Csak azon tudnak segíteni, aki elfogadja a 

segítséget. Lehetőséget a bérek növekedésében lát, ami növeli a motiváltságot. 

 

Nagy-Majdon József polgármester kérdése, hogy van-e arról információ, hogy vannak, akik 

ugyan szerepelnek a nyilvántartásokban, de feketén dolgoznak akár Budapesten, akár 

külföldön. Van-e esély arra, hogy ezentúl nem a személyeket, hanem a cégeket támogassák és 

a cégek képzési költségeit, majd foglalkoztatását támogassa az állam. Ebben látja hosszú 

távon a megoldást. 

 

Gábor György válaszában elmondja, hogy nincs rálátásuk arra, hogy az fhtsek feketén 

dolgoznak-e valahol, az ügyfelek már elektronikus úton is kapcsolatot tarthatnak az osztállyal. 

A rendszert fentről kell átalakítani. 

 

Sulyok Tibor megjegyzi, hogy folyamatosan adnak be munkaerőigényt a Foglalkoztatási 

Osztályhoz, tudomása szerint ők mindent megtesznek. A kiközvetítettek sokszor nem mennek 

el a foglalkoztatóhoz, vagy orvosilag alkalmatlanok. A képzési létszámokat képtelenség 

összehozni. A kiközvetített sem kötelezhető arra, hogy elvállalja a munkát. Ezek a fő 

problémái a jelenlegi rendszernek. Pl. a tésztaüzem is azért nem működik, mert nincs ember, 

akit foglalkoztathatnának ott. 

 

Király Attila kérdése, hogy ki számít alacsony iskolai végzettségűnek, illetve kik a 

kvalifikáltabb emberek a rendszerben. Úgy véli a kettősség, ami érzékelhető az anyagból, 

abból adódik, hogy azok akik a közfoglalkoztatásból elhelyezkedtek, a többségük feketén 

dolgozik. 

 

Gábor György elmondja, hogy 8 általános iskola vagy be nem fejezett 8 általános számít 

alacsony iskolai végzettségnek. Aki szakmával, vagy szakképzettséggel rendelkezik, az már 

képzett szakembernek minősül. A szakmunkások önállóan is jobban el tudnak helyezkedni. 

Sorra jelennek meg cégek, akik Nyugat-Magyarországra toboroznak munkaerőt, de az 

álláskeresők zöme ezeket nem vállalja el személyes, családi okok miatt. 

 

Letovai Zoltán alpolgármester számos értelmetlen képzést lát a palettán, mint pl. az irodai 

takarító képzés, amikkel továbbra sem fognak tudni elhelyezkedni. Úgy véli, hogy az 

álláskeresők között bent rekedt rétegnek nem motivációs, hanem igény problémái vannak, 

nincs igényük a jobbra. Ezzel viszont nem tudnak mit kezdeni. 
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

82/2018.(VIII.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye 

foglalkoztatási és munkaerő-piaci helyzetéről szóló tájékoztatót és az abban foglaltakat 

tudomásul vette. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

2. JAVASLAT A 2018. ÉVI RENDKÍVÜLI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI IGÉNY 

BENYÚJTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, Gembiczki Ferenc az 

Ügyrendi Bizottság elnöke, valamint 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 utal arra, hogy a volt pásztó polgármester gyakran 

példálózott Bátonyterenyével negatív példaként, hogy mennyire rosszul és pazarlóan 

gazdálkodik. Pásztón van építményadó, a 21-es út fejlesztése és egy nagy beruházás az 

EGLO-nál. Bátonyterenye nem tervezi újabb adók kivetését, ami szűkebb lehetőségeket 

eredményez. A legfontosabbnak azt tartja, hogy az emberek zsebében már több pénz van, 

tudnak hol dolgozni tényleges munkahelyeken. Ez látszódni kezd a városképen is. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

83/2018.(VIII.30.) Öh. sz. 

Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi rendkívüli 

önkormányzati támogatási igény ismételt benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta:  
 

1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzat 

működőképessége megőrzése érdekében - a Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. év C. törvény 3. melléklet I.10. pontja szerinti előirányzatból 

támogatási igényt nyújt be.    
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási igény soron 

kívül benyújtására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

               dr. Lengyel Tamás jegyző 

               Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 
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3. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE VÁROSI BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYVEZETŐI 

PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRA  

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Kovácsné Mihok Lenke intézményvezetőt és 

egyben pályázót, aki részt vesz a napirendi pont tárgyalásán. 

Megjegyzi, hogy teljes mértékben elégedett az jelenlegi intézményvezető munkájával, az 

intézmények maximális kihasználtsággal működnek 

 

Gembiczki Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke és Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási 

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 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

84/2018.(VIII.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye 

Városi Bölcsőde intézményvezetői pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 
 

1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bátonyterenye Városi 

Bölcsőde bölcsődevezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot 

eredményesnek nyilvánítja. 
 

2. A Képviselő-testület a Bátonyterenye Városi Bölcsőde intézményvezetőjének - 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonya mellett - 2018. szeptember 21. és 2023. 

szeptember 20. közötti időszakra 5 év határozott időtartamra Kovácsné Mihok Lenkét 

bízza meg.  
 

3. A Képviselő-testület Kovácsné Mihok Lenke illetményét és magasabb vezetői pótlékát 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg: 

alapilletménye: 304 500 Ft  

            magasabb vezetői pótléka: 40 000 Ft. 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy-Majdon József polgármestert a szükséges 

munkajogi dokumentumok, jognyilatkozatok aláírására, megtételére. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

             Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

 

 

4. TÁJÉKOZTATÓ A BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA 2018/19-ES NEVELÉSI 

ÉV SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEIRŐL  

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 

                               TÓTHNÉ KÁLLÓI MÁRIA ÓVODAVEZETŐ   
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Tóthné Kállói Mária intézményvezetőt, aki részt 

vesz a napirendi pont tárgyalásán. 
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Gembiczki Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke és Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási 

Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a tájékoztatót megtárgyalták és a határozati 

javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.  

 

Molnár Ferenc megjegyzi, hogy bizottsági ülésen is felmerült, hogy a Napsugár óvodában a 

beíratott nagy létszám miatt nem lenne-e jobb 3 helyett 4 csoportot indítani. 

 

Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy a fejlesztéseket igyekeztek befejezni a 

tanévkezdésre. Az energetikai felújítás során nyilvánvalóvá vált, hogy egyéb felújítások is 

szükségesek (fűtés, ajtók, csempék). Gondot okoz, hogy a 2015-16-os beadott pályázatokhoz 

képest az árak jelentősen elszaladtak, ami növeli a költségeket. Az energetikai felújítások 

befejeződtek, az Őzike óvodában 23-24 milliós saját forrást biztosított az önkormányzat az 

egyéb belső felújításokra. A Csupafül Óvodához hozzányúlva még nagyobb problémákat 

tapasztaltak. A kinti dísztégla korlátokat el kellett bontani, a külső részt újra kell betonozni, a 

konyhát le kell csempézni, a bebetonozott szennyvízcsöveket meg kell szondáztatni a 

repedések felmérésére. Mindez mintegy 33-35 millió forintjába kerül az önkormányzatnak. 

Bízik abban, hogy egy hónapon belül elkészül ez az óvoda is. Most már csak a hitelszerződés 

kedvező elbírálására várnak, addig az önkormányzatnak kell meghiteleznie ezt az összeget az 

iparűzési adóból. Az önkormányzat igyekszik nem spórolni a fejlesztéseken, a forrásokat 

igyekszik szükségszerű dolgokra felhasználni, pl. önerőből 30 millióért építettek tűzoltó 

szertárat. A Napsugár óvodának viszont a jövő év nyaráig nem fognak hozzá kezdeni, a 

felújítás tervezett kezdete jövő májusra tehető, így a munkálatok a nyári szünetre esnek majd. 

Vizsgálják a lehetőségét új csoportszoba kialakításának, de mivel az épület műemléki jellegű 

így csak óvatosan nyúlhatnak hozzá. Az itteni pályázat komplex felújítást foglal magában: 

energetikai és épület felújítást is. 

 

Molnár Ferenc kérdése, hogy a jelentős létszámnövekedés ismeretében lesz-e lehetőség a 

falusi Tölgyfa Óvoda felújítására. 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy elsőként a 3 nagyobb óvodát újítják fel és 

ha lesz forrás akár a hitelcélok módosításával, akkor kisebb felújítást a Tölgyfa Óvodán is 

végre tudnak hajtani, ha nem, akkor a következő ciklusra marad a felújítás. Pályázati forrást 

már nem tudtak eszközölni rá, de nem mostohagyerek ez az óvoda sem. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

85/2018.(VIII.30.) Öh. sz. 

Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 

Városi Óvoda 2018/19-es nevelési év személyi és tárgyi feltételeiről szóló tájékoztatót, és azt 

a mellékletben foglaltak szerint elfogadta.  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős:   Nagy-Majdon József polgármester 

                Tóthné Kállói Mária óvodavezető  
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5. ELŐTERJESZTÉS A „BÁTONYTERENYE VÁROSI BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSE ÉS 

FEJLESZTÉSE” TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 

      ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke és Várszegi István a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a 

határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.  

 

Várszegi István elkeserítőnek tartja az építőanyag árak jelentős növekedését, viszont minden 

fejlesztést és beruházást támogatnak, sőt büszkék rá. Azt kérte a bizottság is a pénzügyi 

osztályvezetőtől, hogy minden fejlesztést és kölcsönfelvételt megfontoltan, körültekintően 

kezeljen, hiszen év végén még a cégekkel is lesz dolguk. 

 
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy hitelfelvételnél az önkormányzat kettős 

szűrőn megy keresztül, egyrészt kormányengedélyhez kötött, ami meggátolja azt, hogy az 

önkormányzatok eladósodjanak. Másik szűrő a bankok hitelezési rendszere. A bankok ma már 

ajánlatot sem adnak, ha a visszafizetést nem látják biztosítottnak. Ma már a kormányzat is 

dolgozik magoldáson a tekintetben, hogy az építőanyagok árai ilyen jelentősen elszálltak. 

Becsó Károly tájékoztatása alapján a frakció is foglalkozik vele. Kettő elképzelés van: az 

egyik, hogy engedélyezik az önkormányzatoknak a hitelfelvételt fejlesztési célú 

beruházásokra, ha van különbözet. A másik az, hogy a fel nem használt maradék forrásokat 

osztják újra. De bízik abban is, hogy a költségvetési maradvány terhére majd lesz egy 

kompenzáció. De vannak még források saját rendszeren belül is a hitelcél megemelése nélkül. 

Nem cél a város eladósítása, sokkal inkább a lehetőségek megragadása, nem szeretne megítélt 

fejlesztésről lemondani, vagy elnyert forrást visszaadni. A fejlesztéseknek köszönhetően az 

intézmények meg fognak újulni, egy magasabb szintű szolgáltatást fognak majd nyújtani. 

Elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII (143.) törvény 27.§(5) 

bekezdésének előírása szerint az eljárást lezáró döntésnél testületi döntéshozatal esetében név 

szerinti szavazást kell alkalmazni. Az SZMSZ 34 §. (3) bekezdése alapján megkéri a jegyzőt, 

hogy olvassa fel a képviselők nevét, akik nevük elhangzása után jól érthetően kimondva 

igennel vagy nemmel szavaznak, vagy tartózkodnak. 

 
Névszerinti szavazással a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 

el: 

86/2018.(VIII.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Bátonyterenye 

város Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00024” elnevezésű 

közbeszerzési eljárásra beadott ajánlatok döntésre vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta:  

 

1. A Képviselő – testület a „Bátonyterenye város Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-

1.4.1-15-NG1-2016-00024” elnevezésű közbeszerzési eljárás során a BÁTONY 

TÜZÉP Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 

2. A Képviselő – testület a „Bátonyterenye város Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-

1.4.1-15-NG1-2016-00024” elnevezésű közbeszerzési eljárás során Orbán Gyula 

egyéni vállalkozó ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 
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3. A Képviselő – testület a „Bátonyterenye város Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-

1.4.1-15-NG1-2016-00024” elnevezésű közbeszerzési eljárás során a Versi 2005 Kft 

ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 

4. A Képviselő – testület a „Bátonyterenye város Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-

1.4.1-15-NG1-2016-00024” elnevezésű közbeszerzési eljárás során a BÁTONY 

TÜZÉP Kft.-t győztesnek nyilvánítja. 

5. A Képviselő – testület a „Bátonyterenye város Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-

1.4.1-15-NG1-2016-00024” elnevezésű közbeszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja.  Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződéskötéshez szükséges 

lépéseket tegye meg. 

6. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázaton felüli önerő 

mértékének 25.932.475 Ft + 7.001.768 Ft (áfa) összesen bruttó 32.934.243 Ft 

fedezetére az OTP Nyrt. mint számlavezető bankkal „támogatás kiegészítés 

finanszírozására” hitelfelvételt kezdeményezzen, tárgyalásokat folytasson, amelynek 

eredményéről és a hitel kondícióiról a következő testületi ülésen tájékoztatást adjon.  
 

Határidő: azonnal  

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester  

  Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető  

  Szabó Balázs felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  

 

 

6. ELŐTERJESZTÉS A „SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE ÉS 

LÉTREHOZÁSA BÁTONYTERENYÉN FOGYATÉKOSOK KISTÉRSÉGI NAPKÖZI 

OTTHONA BŐVÍTÉS” TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 

      ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke és 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 elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII (143.) törvény 27.§(5) bekezdésének előírása szerint az eljárást lezáró döntésnél 

testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni. Az SZMSZ 34 §. (3) 

bekezdése alapján megkéri a jegyzőt, hogy olvassa fel a képviselők nevét, akik nevük 

elhangzása után jól érthetően kimondva igennel vagy nemmel szavaznak, vagy tartózkodnak. 

 
Névszerinti szavazással a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 

el: 

87/2018.(VIII.30.) Öh. sz. 

Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Szociális 

alapszolgáltatások fejlesztése és létrehozása Bátonyterenyén – Fogyatékosok Kistérségi 

Napközi Otthona bővítés - TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00008” elnevezésű közbeszerzési 

eljárásra beadott ajánlatok döntésre vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
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1. A Képviselő – testület a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése és létrehozása 

Bátonyterenyén – Fogyatékosok Kistérségi Napközi Otthona bővítés - TOP-4.2.1-

15-NG1-2016-00008” elnevezésű közbeszerzési eljárás során a BÁTONY TÜZÉP 

Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 

2. A Képviselő – testület a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése és létrehozása 

Bátonyterenyén – Fogyatékosok Kistérségi Napközi Otthona bővítés - TOP-4.2.1-

15-NG1-2016-00008” elnevezésű közbeszerzési eljárás során a Orbán Gyula 

egyéni vállalkozó ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 

3. A Képviselő – testület a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése és létrehozása 

Bátonyterenyén – Fogyatékosok Kistérségi Napközi Otthona bővítés - TOP-4.2.1-

15-NG1-2016-00008” elnevezésű közbeszerzési eljárás során a Versi 2005 Kft 

ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 

4. A Képviselő – testület „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése és létrehozása 

Bátonyterenyén – Fogyatékosok Kistérségi Napközi Otthona bővítés - TOP-4.2.1-

15-NG1-2016-00008” elnevezésű közbeszerzési eljárás során a BÁTONY TÜZÉP 

Kft.-t győztesnek nyilvánítja. 

5. A Képviselő – testület a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése és létrehozása 

Bátonyterenyén – Fogyatékosok Kistérségi Napközi Otthona bővítés - TOP-4.2.1-

15-NG1-2016-00008” elnevezésű közbeszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja.  Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződéskötéshez szükséges 

lépéseket tegye meg. 

6. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázaton felüli 

önerő mértékének 3.089.591 Ft + 834.190 Ft (áfa) összesen bruttó 3.923.781 Ft 

fedezetére az OTP Nyrt. mint számlavezető bankkal „támogatás kiegészítés 

finanszírozására” hitelfelvételt kezdeményezzen, tárgyalásokat folytasson, 

amelynek eredményéről és a hitel kondícióiról a következő testületi ülésen 

tájékoztatást adjon.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester  

  Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető  

  Szabó Balázs felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  

 

 

7. JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉRE 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke, Sulyok Tibor a Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság elnöke, valamint 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 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

88/2018.(VIII.30.) Öh. sz. 

Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 

bérlakás értékesítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 



12 

 

1. A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről 

szóló 22/2003. (XII.12.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (4) 

bekezdése alapján az elővásárlásra jogosult részére értékesíti az alábbi önkormányzati 

tulajdonú lakást:  

 

Bérlő 

neve 

 

Vevő, 

tulajdonjogot 

szerző neve 

Lakás címe, 

hrsz-a 

Bátonyterenye, 

Lakás 

területe 

m² 

Forgalmi érték 

 

Vételár 

megfizetésének 

módja, összege 

 

Koós Károly 

 

 

Koós Károly 

 

Jedlik út 6. 

4.emelet 3. 

2748/21/A/18 

 

34 

 

2.000.000 Ft 

 

részletfizetéssel, a 

vételár a forgalmi 

érték 60 vagy  

50 %-a 

 

2. A Képviselő-testület felkéri az önkormányzati bérlakások értékesítésének lebonyolításával 

megbízott Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási NKft-t, hogy a döntésről a 

kérelmezőt értesítse és a Rendeletben foglalt feltétételek szerint az adásvételi szerződést kösse 

meg. 

 

Felelős:    Nagy-Majdon József polgármester 

                 Gubán Zoltán Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási NKft. 

 ügyvezetője  

Határidő: önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 22/2003. 

(XII.12.) számú önkormányzati rendelet feltételei szerint 

 

 

8. JAVASLAT A HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG ÚJ NEM KÉPVISELŐ 

BIZOTTSÁGI TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL  

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 

 
Várszegi István elkeseredettségének ad hangot amiatt, hogy azt hitte, hogy ezt a külső 

bizottsági posztot egy ellenzéki jelölt fogja betölteni, hiszen ez a poszt a testület 

megalakulásától kezdve ellenzéki volt. 

 

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a jelölt nem pártpolitikai szempontok 

alapján került kiválasztásra. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen és 2 nem szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 

89/2018.(VIII.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Humánszolgáltatási 

Bizottság új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztásáról szóló javaslatot, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Humánszolgáltatási 

Bizottságnak Bucsokné Csuka Katalin lemondása folytán megüresedett nem képviselő 

tagja helyére 2018. szeptember 1. napjától Mester Erzsébet 3078 Bátonyterenye, 

Táncsics u. 37. sz. alatti lakost választja meg. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzat és szervei szervezeti és 

működési szabályainak egyes kérdéseiről szóló 1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet 

1. számú függelékében a jelen határozatban rögzített változást vezesse át.  

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

             dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

 

9. ELŐTERJESZTÉS A BÁTONYTERENYEI VÁROSI SZOCIÁLIS ÉS 

GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTÉS 

BEVEZETÉSÉRŐL  

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 

el: 

90/2018.(VIII.30.) Öh. sz. 

Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye 

Városi Szociális és Gyermekjóléti Központban az óvodai és iskolai szociális segítés 

bevezetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet 2018. szeptember 1. napjától 

hatályos módosításával összhangban a Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti 

Központ létszámstátuszát három fővel megnöveli.  

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámváltozás pénzügyi fedezetének 

költségvetésbe történő beépítéséről a költségvetés soron következő módosításakor 

gondoskodjon.  

3. A Képviselő-testület felkéri a Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezetőjét, hogy a létszámváltozással összefüggésben az intézményi SZMSZ, továbbá 

a szakmai tartalom vonatkozásában a Gyermekjóléti Központ Szakmai Programja 

módosításának előkészítéséről gondoskodjon.  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

              Tóth Józsefné intézményvezető 
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10. EGYEBEK 

 
Nagy-Majdon József polgármester meghív minden megjelentet és a város lakosságát a 

televízión keresztül a Városnap és a megyei bányásznap rendezvényeire. A megyei 

bányásznap ezentúl felváltva kerül megrendezésre Bátonyterenyén és Salgótarjánban. Bár van 

több bányász szervezet a városban, inkább azt támogatja, hogy a bányásznap megünneplése 

egységes városi keretek között történjen. 

 

Várszegi István kérése, hogy a vihar idején felborított összes mobil buszmegálló kerüljön 

rögzítésre, mert hasonló esemény máskor is bekövetkezhet. Kéri a kisterenyei parkban kidőlt 

fa elszállítását. Nem érti, hogy miért hordják ki az emberek a zsákutcák végére a szemetet pl. 

Kodály utca. Ez ellen fel kell lépni mielőbb. Megköszöni, hogy a Kodály út és Zrínyi út 

sarkára felfestésre került a figyelmeztető jelzés a gyalogosközlekedés megkönnyítésére.  

A legutóbbi csőtörés alkalmával a víz ihatatlanná és mosásra alkalmatlanná vált. Problémát 

okozott, hogy a Vízművek egyik segélyhívó számán sem volt elérhető, csak a 

szennyvíztelepet sikerült elérnie. Hasonló vízminőség romlás már korábban is volt. Kéri, 

hogy a vízmű azt a vizet ne fizettesse ki, ami alkalmatlan bármiféle felhasználásra. 

Megköszöni Király Attila és Sulyok Tibor segítségét az iskolakezdéshez a Kossuth Iskolában. 

Kéri, hogy az építkezés miatt a rendőrség fokozottan figyeljen a Jászai úti iskolánál. Jelzi, 

hogy a helyi újság sokszor már a kézbesítés előtt lejárt rendezvényeket tartalmaz. A szelektív 

hulladékgyűjtés időpontját kéri közzétenni a helyi újságban. 

 

Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy szeptember 1-től új városi rendőrkapitány 

teljesít majd szolgálatot a városban. A szemét több helyen okoz problémát a városban és 

különösen gond, hogy ez a szemételhelyezés a jól szituált emberekre is jellemző. A viharokra 

nem lehet felkészülni, de igyekeztek a leggyorsabb helyreállításra. Akkor, amikor a testület 

meghozta döntését a Heves Megyei Vízművek mellett, akkor azt is vállalta, hogy az 

ivóvízellátást a helyi kutakból biztosítják, aminek folyománya, hogy bizonyos helyzetekben a 

víz minősége rosszabb. Megoldás lehetne, hogy más tározókból vásárolna vizet a város, 

viszont az ÉRV drágábban adja a vizet, mint a helyi vízmű. A megoldáson dolgoznak, viszont 

egy új szűrőberendezésnek a költségei horrorisztikusak, amit a város nem tud felvállalni. 

Nagyobb problémát lát az információáramlás hiányában, hiszen ilyen esetekben nincs 

tájékoztatva a lakosság semmilyen formában, de ugyanakkor lajtoskocsikat sem biztosítanak. 

 

Molnár Ferenc megjegyzi, hogy a testületi ülésre jövet 24 zsák szemetet fényképezett le a 

Pocak ABC előtt. Fel kellene mérni, hogy a vállalkozók, szolgáltatók mire és mekkora 

konténerre fizetnek szemétszállítási díjat. A Nyárjasban letett konténernél megfenyegették a 

szemetet odahordók az egyik lakost, hogy ne merjen szólni senkinek. A szelektív 

szemétgyűjtőbe egy teljes személyautót látott belegyömöszölve. Ezek mindenképpen 

büntetést igényelnek. Sok helyen kuka sincs kitéve. Fel kellene mérni és kötelezővé kellene 

tenni a szemétszállítást a városban mindenkinek. Sokan nem nyírják a füvet a házuk előtt, 

mert a közmunkásokra várnak, sőt sokan a portájukat sem. Az ilyen embereket fel kellene 

szólítani, hogy tartsák rendben a portájukat. Kifogásolja, hogy hétvégén kora reggel már zúg a 

fűrész, fűnyíró sok helyen. Az Ózdi út közlekedési szempontból veszélyes a kátyúktól, kéri, 

hogy szólítsák fel a közútkezelőt az utak rendbetételére. Szupatak felé még a lakók is 

kifogásolják a kátyúzás minőségét, amit a közút végzett. Örült volna, ha az új rendőrkapitány 

jelen van az ülésen, mert jelzett volna pár dolgot neki. Javasolja, hogy az idősek Otthona előtt 

alakítsanak ki egy parkolót, ahol az iskolás gyerekek le és fel tudnak szállni az autóbuszról. 
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Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy az önkormányzat és a közútkezelő 

között nincs függőségi viszony, ezért nem is tudják azt felszólítani semmire. A közutak 

állapotát folyamatosan jelzik a közútkezelő felé, személyes egyeztetést is kezdeményeztek. 

Úgy véli, hogy a helyi problémák kezelését önállóan saját forrásból kell majd megoldani. Az 

emberek fejében paradigmaváltásra van szükség, hiszen lassan már nem lesznek 

közmunkások és a város olyanná lesz, amilyenné hagyják hogy legyen. A lakosságnak is oda 

kell figyelni, hogy a közvetlen lakókörnyezetét rendben tartsa. Felesleges bármiféle rendeletet 

alkotni a városban a zajról, füstről, köztisztaságról, amíg nem lesz egy olyan szervezet, ami 

ennek be nem tartását szankcionálja, betartását ellenőrzi. A korábbi városi rendőrkapitány 

áthelyezésre került Rétságra és a korábbi balassagyarmati rendőrkapitány érkezik a városba 

szeptember 1-től Csík Csaba személyében. Nem hiszi, hogy a város problémáival rá kellene 

rontani a kapitányra, inkább irányítani kell, hogy milyen problémákra figyeljen kiemelten. 

Mindenki előtt ismert, hogy a drog jelen van a városban, viszont nem a helyi rendőrök 

illetősége. Az önbíráskodástól viszont óv mindenkit, figyelni kell a gyerekekre, fiatalokra. 

Gyors megoldás semmiképp nem várható, de az önkormányzat is mindent megtesz a drog 

ellen, amire lehetősége van. 

 

Cseresznyés István jelzi, hogy az Orgona út és a MÁV közötti terület minősíthetetlenül néz 

ki, a gaz embermagasságú, kéri, hogy hassanak a MÁV-ra, hogy ezt az állapotot 

megszüntesse. Sokan jeleztek vadkárt Maconkáról, erre kellene megoldást találni. Kérdése, 

hogy mi igaz abból, hogy a város legendás sportegyesülete a NOSE meg fog szűnni és a 

polgármester alapít egy új egyesületet. 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a NOSE visszalépett a bajnokságtól. 

Alakult egy új bátonyterenyei klub Dr. Mátyás Mátyás vezetésével Bátonyterenyei TC néven, 

a csapat a megyei II. osztályban indul. Informálisan elmondja, hogy Bátonyterenyén volt két 

patinás klub a NOSE és a Kisterenye. Mindkettő gazdálkodása kétséges, problémás, hiszen 

nem igazán van olyan ember, aki felvállalná a gazdálkodás vezetését és az elszámolásokat. A 

nagybátonyi gyerekek már Salgótarjánba járnak focizni. Dr. Mátyás Mátyás kereste meg az 

ötlettel, finanszírozási javaslattal az új klub létrehozásáról, amihez a támogatását kérte. Az 

egyesület az egész városé, jelenleg több mint 100 igazolt játékosa van, többségében 

utánpótlás. Felkarolta a diáksportot, a felnőtt csapatban 26 igazolt játékos van. Tervezi, hogy 

az új egyesület is kap támogatást a polgármesteri keretből, mert a vázolt tervekkel 

meggyőzték. A játékosok szívesen mennek oda és nem pénzért játszanak. A másik klub 

megszűnéséhez semmi közük nincs. A NOSE-ról annyit tud, hogy visszalépett a bajnokságtól, 

mert nincs játékosa. A sporttelep az önkormányzaté. 

Az Orgona úti gazos rész esetében megjegyzi. Hogy ha a MÁV nem tesz semmit az állapotok 

megszüntetésére, akkor az önkormányzat levágatja a füvet. 

 

Letovai Zoltán alpolgármester elmondja, hogy sok vadkár bejelentés érkezik a városból. 

Bátonyterenye egész területére külön rendőrségi engedély van belterületi vadászatra. A 

belterület nem része a vadászterületnek, de a vadászterület határában benne van. 

Bátonyterenye belterületén 4 vadászatra jogosult érdekelt van. A dorogházi székhelyű Három 

Cser Vadásztársasághoz tartozik Maconka, a lakótelep környéke és a Béke út és Lengyendi út 

bal oldala. A Csente Vadásztársasághoz tartozik a 21-es út túloldala, ide tartozik a Csárda, a 

Csente, a Zrínyi út és az ipari park a vasúton túl. A nemti székhelyű Cserepes 

Vadásztársasághoz tartozik a 21-es főút jobb oldala (Arany János út, Dobó út, Kúria út, a 

Szilas és a kastély környéke). A negyedik társaság az Egererdő helyi erdészete, hozzá tartozik 

a Béke út, Lengyendi út Mátra felőli oldala, Szorospatak, Zagyva part.  
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Kártérítési felelősségük nincs, de igyekeznek kompenzálni a károsultakat, akik kötelesek 

mindent megtenni a vadkár további elhárítása érdekében. A város nem tud mit tenni a 

vadkárok ügyében. A város nem vállalhat fel több milliós kerítésépítéseket. Kéri a lakosokat 

is a felelősségteljes magatartásra: ne etessék a vadakat. Az újságban is közzéteszik a 

vadásztársaságok elérhetőségeit.  

Úgy véli, hogy a városnak minden olyan kezdeményezés mögé oda kell állnia, ami a drog 

visszaszorítását célozza. 

 

Nagy-Majdon József polgármester inkább egy szisztematikus rendszer kiépítését 

szorgalmazza a drog ellen, megelőzéssel, jelzőrendszerrel. 

 

Letovai Zoltán alpolgármester szerint fontos, hogy minden itt élő érezze magáénak a 

felelősséget a drogok kapcsán, és ha valamit észlel, azt jelezze. 

 

Czikora Györgyné problémásnak érzi, hogy nincs lajtos kocsi biztosítva a vízminőség 

romlás idejére. A bányavárosi szeméthelyzet tűrhetetlen, a lomtalanítás időpontjától 

függetlenül bármikor kiteszik az ott élők a bútorokat, nagyobb méretű hulladékot. Az ott élők 

látják, hogy kik ezek, őket szigorúan büntetni javasolja. Vihar esetén fél a Kossuth, Liget és 

Gesztenye úton lévő nagyméretű fáktól, kéri azok gallyazását, kivágását, akár rászorulók is 

kaphatnák. A járdák állapota tűrhetetlen, balesetveszélyes. Nem ért egyet azzal a rendelettel, 

amely szerint a munkaszüneti időszakban füvet nyírókat megbüntetik, ebben 

kompromisszumra van szükség. 

 

Letovai Zoltán alpolgármester szerint kényes téma a városi fák kivágása. A fákat 

folyamatosan ellenőrzik, és amelyiket úgy ítéli meg a Műszaki Osztály, hogy 

balesetveszélyes, azt kivágják. 

 

Sulyok Tibor nem ért azzal egyet, hogy mindent lekerítsenek. Inkább a vadállományt kell 

ritkítani. Sokszor hiába termel az ember bármit, mert a vadak miatt nem tudja azt betakarítani. 

 

Molnár Ferenc jelzi, hogy a Kossuth úton lassan már nem lehet közlekedni, mert egyik 

oldalon állnak az autók, a maradék sáv pedig keskeny, nagy a szembejövő forgalom. Kérik a 

garázssoron, hogy azokkal az autókkal kezdjenek valamit, amik bent parkolnak rendszám 

nélkül a járdaszigeten, valami tiltást kellene kihelyezni. 

 

Nagy-Majdon József polgármester azt is problémának látja, hogy mindenhová bemennek 

busszal, teherautóval, szétverik a járdaszigeteket, járdákat. Egyéb hozzászólás hiányában a 

testület ülését 13 óra 10 perckor bezárja. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Nagy-Majdon József     dr. Lengyel Tamás 

polgármester                jegyző 

 

 

 


