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Bátonyterenye Város Önkormányzata 

                  Képviselő-testülete  

 

2/2019.(II.13.) Önk. sz. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án 

megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:   12 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján  

  Dr. Lengyel Tamás jegyző 

  Dr. Sal Klára aljegyző 

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

  Önkormányzati gazdasági társaságok és intézmények vezetői 

  Szomora Sándor RNÖ elnök 

  Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából mindenki jelen van, a 

Képviselő-testület határozatképes, az ülést 14 óra 17 perckor megnyitja. Javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja 

meg az alábbi módosításokkal: 

 1. pontként javasolja napirendre venni az ülés előtt kiosztott, a Bátonyterenye Városi 

Szociális és Gyermekjóléti Központ házi segítségnyújtás szakfeladatánál gondozói 

álláshely bővítéséről szóló, költségvetési kihatással járó előterjesztést. 

 Ennek következtében a napirendek számozása a meghívóban jelzetthez képest eggyel 

növekszik. 

 5. pontként kéri napirendre venni a szintén az ülés előtt kiosztott, az MVM Zrt-vel 

elektromos töltőállomás telepítésére és jövőbeni üzemeltetésére vonatkozó 

Együttműködési Megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést, mely a tegnapi 

tárgyaláson körvonalazódott. 

 Ennek következtében az Egyebek számozása 6.-ra módosul. 

 

A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 12 igen szavazattal az alábbiak szerint 

elfogadta: 

 

1. Előterjesztés a Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ házi 

segítségnyújtás szakfeladatánál gondozói álláshely bővítéséről 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

2. Javaslat Bátonyterenye Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésére 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
 

3. Javaslat Bátonyterenye Város Önkormányzata és Bátonyterenye Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata közötti megállapodás felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 
4. Javaslat a bátonyterenyei 2022/10 hrsz-ú ingatlan Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit 

Kft-be történő apportálására 
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
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5. Előterjesztés az MVM Zrt-vel elektromos töltőállomás telepítésére és jövőbeni 

üzemeltetésére vonatkozó Együttműködési Megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 
6. Egyebek 

 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. ELŐTERJESZTÉS A BÁTONYTERENYE VÁROSI SZOCIÁLIS ÉS 

GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKFELADATÁNÁL 

GONDOZÓI ÁLLÁSHELY BŐVÍTÉSÉRŐL 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Tóth Józsefné intézményvezetőt, aki részt vesz a 

napirendi pont tárgyalásán. 

 

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási 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 12 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

6/2019.(II.13.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye 

Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ házi segítségnyújtás szakfeladatánál gondozói 

álláshely bővítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bátonyterenye Városi Szociális 

és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszámát 2019. április 1. napjától a házi 

segítségnyújtás szakfeladatnál 1 fő gondozói státusszal megemeli.  

 

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

intézményvezetőjét, hogy a létszámváltozással összefüggésben az intézményi SZMSZ 

módosításának előkészítéséről gondoskodjon.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

                       Tóth Józsefné intézményvezető 
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2. JAVASLAT BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉRE 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási, Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési, 

Gembiczki Ferenc az Ügyrendi és Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke 

jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták a határozati javaslatban és a rendelet-

tervezetben foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.  

 

Cseresznyés István két tételt talál túlzónak a költségvetésben. Az egyik az állami ünnepek 34 

milliója, a másik a Mátraalja Nkft. 36 milliója. Egyfős cégről van szó, és még úgy is sok, 

hogy az összeg visszafizetésre kerül. Mit takar a 36 millió forint? Miért kell a Motoros 

Találkozót az önkormányzatnak ilyen szinten támogatni? Nagyon sok civil szervezet 

jelentkezhetne be így hasonló támogatásra. 

 

Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy korábban jelentős összeggel támogatták pl. 

a Palóc Világtalálkozót, ami nem szerepelt a költségvetésben, emiatt azt módosítani kellett. 

Ugyanígy támogatták a Tuning Fesztivált jelentősebb összeggel, szintén költségvetési 

módosítással. Most előre látható a Motoros Fesztivál költségigénye, így az tervezhető. 

Dönthetnek úgy is, hogy nem költenek semmit a közintézmények, iskolák karbantartására, 

felújítására mindazon intézmények esetében, amik nem városi feladatot látnak el, vagy ne 

segítsenek az önkormányzatot megkereső vállalkozóknak sem. Vagyis csak a szükséges 

feladatokat látják el. Viszont egy város attól város, hogy a rendezvények, civil szervezetek 

mit adnak hozzá egy város életéhez. A Motoros Találkozó egyre inkább fesztiváljelleget ölt 

egy olyan helyszínen, amit az önkormányzat nem tud tartalommal megtölteni. Ők a helyszínt 

és a várost is sajátjuknak érzik és karbantartást is végeznek rajta, ezért érdemes a támogatásra. 

A rendezvény biztonságos megszervezése érdekében szükség van erre az összegre. Vannak 

olyan rendezvények is, amiket pályázati úton is tudnak támogatni. Meggyőződése, hogy a 

városnak minden jó kezdeményezés mögé oda kell állni, de felhívta a rendezők figyelmét, 

hogy ne csak az önkormányzat támogatására alapozzák a rendezvényt. Dolgoznak azon, hogy 

a fesztivál minél nyitottabb legyen a lakosság számára is. 

A Mátraalja Nkft. részére adandó összeggel kapcsolatban elmondja, hogy azt nem csupán 

működésre adják a cégnek. Két monstre pályázatot nem az önkormányzat, hanem a cég 

pályázott meg, amely nem rendelkezik ahhoz elégséges tőkével, hogy a pályázatokat 

végigmenedzselje. Ezekhez ingatlanokat kell vásárolni, jelentős illetéket kell fizetni. A cég 

általi pályázatbeadással tudtak spórolni kb. 300 millió forint ÁFÁ-t, amit meg kell az 

önkormányzatnak hiteleznie a cég felé. Ezt vissza fogják igényelni. 

 

Kinyó Mária hozzáteszi, hogy a 36 millió forint igazából csak az Áfa megelőlegezése miatt 

szükséges biztonsági tartalék arra az esetre, ha a pénz nem érkezik meg időben. A szükséges 

forrás beérkezése esetén az önkormányzati pénz azonnal visszautalásra kerül. 

 

Cseresznyés István arra kíváncsi, hogy mi volt az oka, hogy ez a cég kilépett a szerepéből és 

az önkormányzat helyett pályázik, miért kell bevinni a vagyont a cégbe? 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy az ipari parki pályázat esetében az 1 

milliárd forintból kb. 800 millióba fog kerülni az összekötő út megvalósítása és a maradék 

200 millióból kell megvalósítani az ipari park infrastrukturális fejlesztését. A cég útján történő 

megvalósítás révén az önkormányzatnak nem szükséges önerőt biztosítania.  
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Jogos igény a városban az összekötő út megvalósítása és ehhez találták ipari parki 

megközelítő útként a lehetséges forrást az ipari parki pályázatban. A jelenlegi 

projektmenedzsmenti feladatokon túl a megvalósult ipari parki értékesítéseket is könnyebb 

lesz a cégnek lebonyolítania, később lesznek a cégnek saját bevételei is. 

 

Várszegi István elmondja, hogy az idei költségvetést összehasonlította az előző év 

költségvetésével. A költségvetés mozgásterét a politikai lobbi adhatja. Üdvözli, hogy a 

köztisztviselők megkapták az illetményalap emelését, az 1 fő tervezett közterület-felügyelő 

kevés. A dologi kiadásoknál a tervezett inflációra van-e fedezet és ki fog dönteni a 9 ezer 

forintos Erzsébet utalványokról? Minden évben kiderül, hogy a városgazdálkodási feladatokra 

több pénz kellene. Nem derül ki, hogy hol lesznek jelentősebb útfelújítások, parkolóhely 

kialakítás a temetőben. Ki fogja fedezni a 21-es út közvilágításának a költségét és az onnan 

leszerelt lámpatestek felszerelésének díját? A közfoglalkoztatás átalakításán el kell 

gondolkodni, hogyha ilyen mértékű a létszámcsökkenés. Nem tudja, hogy mi alapján fognak 

egyes feladatok prioritást kapni a vagyongazdálkodásnál. A magyarázat alapján el tudja 

fogadni a rendezvényekre elkülönített összeget, de kérdése, hogy a várossá nyilvánítás 

évfordulójára terveznek-e ünnepséget. Prevencióra jelentős összeget adna a Közbiztonsági 

Alapítványnak is. Önkormányzati cégeknek pénzeszközt csak céllal megjelölve adna át. 

Megnézné az új cégek adózását is, mert a helyi iparűzési adó 2018-ban 323 millióra volt 

tervezve és 317 millió folyt be, erre az évre viszont 320 millió van tervezve. Hol vannak az új 

cégekből származó bevételek? A tartalék jelentős, de mind célhoz rendelt, rendkívüli esetre 

nincs félretéve semmi. Megemlíti, hogy a Tanuszoda Nkft helyett a cég mostani nevét kellett 

volna szerepeltetni az anyagban. Az egészségügyi kiadásoknál a tavalyi 106 helyett idén már 

csak 96 millió lett tervezve, a bölcsődénél, a kistérségnél növekedett az összeg, az óvodában 

szintén, de a személyi kiadások miatt. Magyarázatot kér az óvoda működési bevételére, mely 

tavaly 601 ezer forint volt, ebben az évben 5,2 millió. A karácsonyi díszkivilágítás minden 

évben 4 millió 600 ezer forint lenne? Ez alapján már az egész városnak világítania kellene. Az 

állami támogatás némileg csökkent. Az ügyvédi költség 3 milliós növekedését el tudja 

fogadni. A képviselő-testület működése viszont 10 millió forinttal növekedett, ezt mi okozza? 

Holott már internetet sem kapnak. Az egyéb működési feladatok 22 millió volt 2018-ban, ami 

most 37 millióra emelkedett. Mit takar ez a tétel? A művelődési ház biztosan nem fog kijönni 

a számára biztosított összegből. Mi okozza azt, hogy a pályázatoknál szereplő összeg jelentős 

eltérést mutat évről évre? Mi indokolja azt, hogy a BÁTONYREHAB Kft-nek 7 millió 

forintra van szüksége? Oda kell figyelni a cégre, hogy nehogy tönkremenjen. Választ vár arra, 

hogy mennyi most a város adóssága és a hitelkerete? 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a pályázatoknál szereplő összeg éves 

eltérését az adja, hogy a pályázat épp növekvő vagy kifutó szakaszában van-e. A hitelek 

kapcsán elmondja, hogy 250 millió forint hitel áll rendelkezésre fejlesztési célokra, ebből 50 

milliót nem fognak tudni lehívni, mert úgy tűnik, hogy nem tudják megvásárolni a VOLÁN 

telepet. A folyószámlahitel 70 millió forint, az uszoda működési hitele 10 millió forint, 

ingatlanvásárlási hitel 4 millió forint van. 

A költségvetésbe betervezésre került választási év lévén a végkielégítés és szabadság-

megváltás összege 10 millió forint összegben a polgármester és alpolgármester számára, bízik 

abban, hogy ezt az összeget nem kell felhasználni. A művelődési háznak vannak működési 

bevételei is, de a céget érinti, hogy az uszodatechnikához is hozzá kell nyúlni javításokkal, 

aminek a költsége nincs betervezve. Gázszivárgást jeleztek az egyházi óvodában, aminek a 

javítási költsége szintén nincs tervezve. Van több olyan tétel, melynek a forrását a 

hitelcélokból kell majd állni. 
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Gál András BÁTONYREHAN Nkft. ügyvezetője elmondja, hogy levélben fordult a 

polgármesterhez. 55 főt foglalkoztatott a cég korábban, most 68 fő volt a létszám, melyből 

elvettek 5 főt, így 7 millió forinttal kevesebb támogatást fog kapni a cég. A 13 éves 

nyomdagépükre már felmondták a karbantartási szerződést. A Viessmann részére készítenek 

vele lenyomatokat, de már nem jó minőségben. Szeretne egy modern nyomdagépet vásárolni, 

amivel a megrendelést ki tudja szolgálni. Egyéb esetben fel kell számolnia a nyomdászati 

tevékenységet, ami bevételkiesést is jelenteni fog. Nem szeretné elveszíteni az eddig 

felhalmozott vagyont, viszont a 7 milliós kiesést nehéz pótolnia, ezért fordult a 

polgármesterhez. Ha megkapja a kért összeget, akkor a jövő héten már üzembe is helyezhető 

lesz az új nyomdagép. 

 

Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy szeretnék az 5 fő munkahelyét is 

megőrizni a cégnél. A közfoglalkoztatás és a cég átalakítása folyamatos, egy 8+4-es pályázat 

keretében szeretnének egy pár jó szakmunkást felvenni. Minden cégnél lelkiismeretesen 

végzik a munkát, nem látja indokoltnak az átadott pénzeszközök pántlikázását. A város 

adóerő-képessége javul, ez okozza, hogy csökken az állami támogatás. A lámpák költsége 

benne van a finanszírozásban, a világítás költségét az önkormányzat fogja állni. Nem lehet 

minden tételt előre látni és tervezni a költségvetésbe. Az iparűzési adónál változott a 

könyvelés, ami torzít az összegen. Jelenleg kézzelfogható cégek jönnek a városba, de a cégek 

struktúraváltásáról és belső életéről nem tehet az önkormányzat. A cégek fejlesztenek, 

bővítenek, viszont a Dutrade kivonult az ország északi részéről, az általa fizetett bérleti díjjal 

és adóval sem számolhat az önkormányzat. Az önkormányzat jó kapcsolatot ápol a helyi 

cégekkel és segíti mindegyiket. Ezt a költségvetés jónak tartja. 

 

Czikora Györgyné meglátása, hogy a költségvetés nagy százalékát elviszik a kötelező 

feladatok, az álmok, vágyak már nem férnek bele. 

 

Nagy-Majdon József polgármester szerint a vágyak az összekötő útban, a Zöld város 

projektben, a Bányaváros és a lakótelepi rész rehabilitációjában vannak benne. A város nagy, 

nagy zöldfelülettel, több 100 kilométer úttal, több 10 kilométer járdával, sok dolgot kell majd 

rendezni, aminek a költsége nem szerepel a mostani költségvetésben, de megoldást keresnek 

rá. A költségvetés feszített és nincs benne egy általános tartalék, de benne van minden olyan 

tétel, ami ebben az évben tervezhető és várható. 

 

 Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2019.(II.14.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

 

 (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadta el: 

 

7/2019.(II.13.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetése 

végrehajtásához az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) A Képviselő-testület előzetesen arról határoz, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet 

végrehajtása során az önkormányzat működőképességét veszélyeztető helyzet esetén a 

működőképesség helyreállítása céljából rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázatot 

nyújt be.  
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

2.) A Képviselő-testület a 2019. évi tartalék felhasználásáról külön előterjesztések alapján 

dönt. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

3.) A Képviselő-testület külön előterjesztések alapján dönt a 2019. évi Környezetvédelmi Alap 

és a 2019. évi Idegenforgalmi Alap feladatairól. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

3. JAVASLAT BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS 

BÁTONYTERENYE ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖTTI 

MEGÁLLAPODÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 

megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.  

 

Szomora Sándor az RNÖ elnöke jelzi, hogy testületük a február 11-én megtartott ülésen a 

felülvizsgált megállapodást elfogadta. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

8/2019.(II.13.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Bátonyterenyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötött és 2018. február 16-án hatályba lépett Együttműködési 

Megállapodást felülvizsgálta és a melléklet szerinti tartalommal egységes szerkezetbe foglalt 

együttműködési megállapodást elfogadja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

4. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI 2022/10 HRSZ-Ú INGATLAN MÁTRAALJA 

TÉRSÉGFEJLESZTŐ NONPROFIT KFT-BE TÖRTÉNŐ APPORTÁLÁSÁRA 
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 

 

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési és Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták a határozati javaslatban 

foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.  

 

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy az előterjesztésben érintett terület a volt 

NÁD MPSH ingatlan altalaja és ezen a területen tervezik felépíteni az inkubátorházat. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

9/2019.(II.13.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testület megtárgyalta a bátonyterenyei 

2022/10 hrsz-ú ingatlan Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft-be történő apportálására 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a Bátonyterenye Város Önkormányzata által alapított Mátraalja 

Térségfejlesztő Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének emelését határozza el az alábbiak 

szerint: 

- A törzstőke-emelés mértéke: 33.100.000 Ft  

- A tőkeemelés teljesítési módja: nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) 

- Az apport részletezése: bátonyterenyei 2022/10 hrsz-ú „kivett beépítetlen 

terület” megjelölésű ingatlan, apportértéke: 33.100.000 Ft 

- Az ingatlan értéke ingatlanforgalmi szakvélemény alapján nyert megállapítást, 

amelyet a Társaság könyvvizsgálója 2019. február 11-én kelt könyvvizsgálói 

jelentésében elfogadott. 

- A tőkeemelést követően a társaság törzstőkéje: 36.600.000 Ft, ami 3.500.000 

Ft pénzbeli betétből (készpénz) és 33.100.000 Ft nem pénzbeli vagyoni 

hozzájárulásból (apport) áll. 

- A tőkeemelést az Alapítói Határozat alapján a cégnyilvántartáson,  a 

bátonyterenyei 2022/10 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog változását „az ingatlan 

tulajdonjogának apportálással történő átruházása tárgyában” megkötendő 

szerződés alapján az ingatlan-nyilvántartáson át kell vezettetni. 

 

Határidő: értelemszerűen, illetve cégnyilvántartáson történő átvezetésre  

     30 nap  

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

              Kinyó Mária ügyvezető 
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2. A Képviselő-testület a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft. jegyzett tőke 

emelésével kapcsolatos Alapítói Határozatait és a Társaság Alapító Okiratának 

változással egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat 1. és 2. mellékletét 

képező tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban foglalt Alapítói 

Határozat, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírásával, illetve a 

bátonyterenyei 2022/10 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának apportálással történő 

átruházására vonatkozó szerződés megkötésére, aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

4. A Képviselő-testület utasítja a társaság ügyvezetőjét, hogy 1. pontban foglalt döntés 

végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

      Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kinyó Mária ügyvezető 

 

 

5. ELŐTERJESZTÉS AZ MVM ZRT-VEL ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁS 

TELEPÍTÉSÉRE ÉS JÖVŐBENI ÜZEMELTETÉSÉRE VONATKOZÓ 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉRŐL 
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 

 

Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 

el: 

10/2019.(II.13.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Az MVM Zrt-vel 

elektromos töltőállomás telepítésére és jövőbeni üzemeltetésére vonatkozó Együttműködési 

Megállapodás megkötésére” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata támogatja és egyetért a tudományos és technológiai 

eredmények alkalmazásával, azok elterjedésének segítésével, ezért megbízza a polgármestert 

és a jegyzőt, hogy az elektromos autók töltőállomásának kiépítésével kapcsolatos 

egyeztetéseket folytassák le, annak eredményéről pedig tájékoztassák a Képviselő-testületet.  

 

A képviselő-testület az egyeztetések eredménye alapján dönt a további lépésekről. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Nagy-Majdon József  polgármester 

               Dr. Lengyel Tamás jegyző 
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6. EGYEBEK 
 

Nagy-Majdon József polgármester meghív mindenkit Bátonyterenye várossá nyilvánításának 

30. évfordulójára rendezendő ünnepségre március 1-jére az Ady Endre Művelődési 

Központba. Ismerteti a kulturális műsor részleteit, melynek keretében fellép egy korábban 

Nagybátonyban élt hegedűművész, aki felajánlotta fellépését az alkalomból. A rendezvényre 

meghívásra kerülnek a város valaha volt és jelenlegi képviselői, polgármesterei, kitüntetettjei, 

intézményvezetői. A 30 éves évforduló kapcsán egy komplexebb, egész évre elnyúló 

rendezvénysorozat lesz a városban. Megköszöni Gembiczki Ferenc képviselő felajánlását, 

akik egy kitűzőt fognak készíteni a rendezvény logójával. Március 15-én 10 órakor kerül 

megrendezésre az ünnepi műsor, melyre szintén meghív mindenkit a Kossuth Iskolába. 

Március 8-án a nőnapi ünnepség 16 órakor kerül megrendezésre a Művelődési Házban. 

Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a közbeszerzések sürgőssége miatt várhatóan 

rendszeresek lesznek a rendkívüli ülések. 

 

Cseresznyés István jelzi, hogy megkeresték az Ózdi út 92-ből, hogy most újították fel a házat 

sok pénzért, szigetelték, festették a falakat. Az úton viszont nagyon sok a kátyú, az autók a 

sáros vizet a homlokzatra verik. Lehet-e tudni valamit arról, hogy az Ózdi út felújítása 

mikorra várható? Saját maga is tapasztalja az út rendkívül rossz minőségét. A jegyzőtől vár 

választ arra, hogy mi annak a menete, ha egy állampolgár önkormányzati ingatlant szeretne 

vásárolni. Kihez kell fordulnia? Konkrétan Szabics Antal kereste meg ingatlanvásárlási 

szándékkal. Beadott egy kérvényt, hogy szeretne a szomszédban megvásárolni egy 

megüresedett házat, melyre azt a választ kapta a polgármestertől, hogy mást terveznek. 

Kérdése, hogy mi a folyamat? Dönt a testület a pályázat kiírásáról és ő pályázhat, vagy az 

egyéb tervek miatt ezt nem teheti meg? 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy lakásvásárlás ügyében mindegy melyik 

tisztségviselőhöz fordul az érdeklődő. A pályázat kiírásáról a testület dönt az aktuális 

jogszabályoknak megfelelően. Az Ózdi úttal kapcsolatban politikusként azt mondaná, hogy az 

egyeztetés és a megoldás keresse folyamatos. Viszont a lakosok által elvárt teljes útfelület 

felújítás nem fog menni.  

Az Ózdi út jelen pillanatban állami kezelés alatt van a Zrínyi út egy részével, a Rákóczi és 

Nemti utakkal együtt. Tervbe van véve a 23-as elkerülő út létrehozása, ennek során megfelelő 

állapotba fogják hozni a Kisterenyén átmenő 23-as utat, hogy azt átadják az önkormányzatnak 

és úgy néz ki, hogy az Ózdi úttal együtt. Viszont az Ózdi útra nem terveznek teljes útfelület 

felújítást, csak javítások várhatók. Az önkormányzatnak kell keresni 2023-24-re olyan forrást, 

amelyből az Ózdi utat fel tudja újítani. Mihelyst az idő engedi, akkor a kátyúzások meg 

fognak történni, a Közúttal a kapcsolat az önkormányzat részéről jó és folyamatos. 

Szabics Antalnak nem kívánják eladni az önkormányzati ingatlant, mert azzal más terveik 

vannak. A menete az, hogy a kérelmező benyújtja az igényét és az önkormányzat 

megvizsgálja, hogy van-e lehetőség az értékesítésre. Jelen esetben viszont nem kívánják 

eladni az ingatlant. A Helyi Akciócsoport fog kiírni pályázatot Szorospatakon a tábor 

felújítására. Hiszi azt, hogy az ott lévő ingatlanok később nem annyit fognak érni, mint 

amennyit most érnek. Szorospatakkal terveik vannak, nem szeretnék elkótyavetyélni a város 

vagyonát, inkább gazdagítaná azt és tartalommal töltené meg. Személyes megítélése szerint a 

Szabics Antal által felépített ingatlanok teljesen környezet idegenek. 

Megjegyzi, hogy Bátonyterenyén jelenleg 74 családnak van beadva a lakásigénylése. 
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Király Attila jelzi, hogy lakosok kértek plusz lámpákat az utcákban (Árpád út, Zagyva út, 

Madách út és Zrínyi úti sarok), ezeket összeírta, kéri a lehetőség megvizsgálását. Látta, hogy 

a költségvetésben 6 millió forint lett tervezve kutyákra, kéri a jegyző segítségét, hogy 

szervezzenek 1-1 napot a kutyák befogására, mert pl. az Árpád út környékén támadnak a 

kutyák és féltik a gyerekeket. A szeméttel is kezdeni kell valamit, a város nagyon szemetes, 

meg kellene kérni az adatokat, hogy ki nem rendelkezik szerződéssel a VGÜ-nél. Van olyan 

információja, hogy a 21-es építésénél mart aszfaltot és betonőrleményt tudnak kapni, abból 

bármekkora mennyiséget fel tudnak használni. Tudomása szerint a Munkaügyi Központ indít 

közterület-felügyelői tanfolyamot is. 

 

Nagy-Majdon József polgármester kéri, hogy a lámpákkal kapcsolatos igényeket a Műszaki 

Osztályra adják le és fontossági, balesetvédelmi, bűnmegelőzési és egyéb szempontokat 

mérlegelve fognak dönteni. 

Elmondja, hogy a HE-DO jóvoltából több útszakasz fog megújulni. Az új adatvédelmi 

szabályok nem teszik lehetővé, hogy a kért adatokhoz hozzájussanak, ráadásul a számlázást 

nem is a VGÜ kezeli. Kisterenyén a lebontott kisbolt romjai mögé helyezik el a szemetet, de 

tudnak arról is, hogy sok vállalkozás magánszemélyként van jelen a szerződésekben, jóval 

kisebb űrmértékű kukákat igényelve, mint amire szüksége lenne, azt a szemetet pedig, ami 

nem fér bele, azt zsákban teszi ki. A megoldásban nagy szerepet szánnak a közterület-

felügyelőknek, a költségvetésben már szerepel egy fő bére erre a pozícióra. Két személlyel a 

közterület-felügyelet működni fog, de figyelembe kell venni az átképzési időt is. A 

kamerarendszer is bővítve lesz. 

A kutyák esetében az lenne a legjobb, ha lenne a városban egy erős civil szervezet, amely 

foglalkozna a kóbor ebekkel, menhelyet biztosítana számukra. Nem híve a sintérnek. Egy erős 

helyi civil szervezetet anyagilag is támogatna a városban, vannak civil szervezeti és magán 

kezdeményezések is, de a kardinális kérdés most egy kutyamenhely lenne 8-10 lelkes 

emberrel, akik vállalják a kutyák befogását és gondozását, majd örökbeadását.  

Fontos a kutyák chippeltetésének ellenőrzése is. A chip hiánya esetén büntetést kell kiróni, de 

ugyanez igaz a közterületen bontott kocsik, magánterületen felhalmozott gépkocsik esetében 

akár a NAV bevonásával is. Nincs tudomásuk a Munkaügyi Központ által indítandó 

közterület-felügyelői tanfolyamról. 

 

Várszegi István kéri, hogy a közút nézze meg az utakat abból a szempontból, hogy hol 

életveszélyesek, balesetveszélyesek. Megköszöni Király Attilának és Sulyok Tibornak, hogy a 

tél folyamán mindig biztosították az iskola környékére a szóróanyagot csúszásmentesítéshez. 

A Kodály út végén ismét felszaporodott a szemét, hiába vitték el, hihetetlen, hogy arra kell 

egy ágazatot fenntartani a közmunkaprogramban, hogy elvigyék a szemetet. Emiatt is várja a 

közterület-felügyelők munkába állását, és ha szükséges, akkor a büntetések kiszabását. 

Szomorúnak tartja a törvénytisztelő állampolgárok nevében, hogy nem lehet kikérni az 

adatokat a szemétszállítási közszolgáltatással kapcsoltban. Hihetetlen mennyiségű szemét van 

szétdobálva a városban. Támogatja, hogy közösen beszéljék meg, hogy hová kerüljenek a 

lámpatestek. Kéri, hogy az emlékhelyek kialakítását tartsák napirenden. A kutyák ügyében is 

lépést szorgalmaz akár civil szervezet bevonásával. 

 

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy kátyúzni csak akkor tudnak, ha azt az 

időjárás is lehetővé teszi. Tisztában van vele, hogy igazi megoldást csak egy komplex 

útfelület javítás eredményez.  
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Molnár Ferenc jelzi, hogy a Béke úton is kátyúzásra van szükség. Kifogásolja a kivitelezési 

technológiát. Igaz ugyan hogy egy balesetben érintett volt, de számolása szerint november óta 

6 baleset volt az Ózdi úton a sportpályánál a padka és a csúszósság miatt, ebből egy halálos is 

volt. Fel kellene hívni az autósok figyelmét az óvatosságra, le lehetne korlátozni a sebességet 

40 km/h-ra. Szintén nagyon balesetveszélyes a maconkai templom környékén az Ózdi út. 

Nagyon sok a Kossuth úti garázssornál az út szélén álló autó, de az ott hagyott, rendszám 

nélküli autó is. Ki kell találni valamiféle megoldást erre, vagy az utcát egyirányúsítani kell. A 

garázsokból sem lehet kiállni rendesen, mert ahhoz is szűk így az utca. Felfigyelt arra, hogy a 

napokban a varjak újra elkezdtek fészkelni a város belterületein, még némi intézkedés 

beleférhet az időbe ezzel kapcsolatosan. Felhívja a figyelmet az utakon álló gépkocsikra és az 

általuk okozott problémákra. Szintén összeírta a lámpatest igényeket. Kéri, hogy 

Szorospatakon a bányával szemközti, teljesen felesleges lámpát helyezzék át Felső-Katalinba, 

ahol viszont szükség lenne rá. Jelzi, hogy a következő hétre terveznek egy bejárást a 

polgármesterrel a problémák feltárására. 

 

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a Bányavárost az 50-es években nem 

egy ekkora forgalomra és ilyen létszámú gépkocsiállományra tervezték. A város legtöbb 

részén kevés a parkolóhely. A kamionforgalmat ki kell tiltani a mellékutcákból és 

valószínűleg a Kossuth út is egyirányúsításra fog majd kerülni. az Ózdi út és Városház út 

kereszteződésében egy körforgalomhoz a közművek kiváltása óvatos becslés szerint is 60 

milliós tétel, magának a körforgalomnak a megépítése 5-7 millió forint. Tervezik az Iskola és 

a Liget úton is halszálkás parkoló kialakítását, aminek a járda látná kárát, viszont mindezt 

nem szeretné a városi zöldterületek rovására csinálni. Gond a parkolás akkor is, ha a 

sportcsarnokban rendezvény van. 

 

Letovai Zoltán alpolgármester kíváncsi arra, hogy direktben az önkormányzat kérhet-e 

adatokat a lakóktól a szemétszállítással kapcsolatban, ha már a szolgáltató nem ad ki ilyen 

adatokat. Így esetleg szankcionálni lehet azt, akinek nincs szerződése. Pozitívan tud 

nyilatkozni a Közút hozzáállásáról, hiszen a jelzését követően már másnap kátyúzni kezdtek 

Maconkán baleset-megelőzési céllal. Nem biztos abban, hogy a varjak kérdésében az idén 

már lépni tudnak. 

 

Czikora Györgyné kéri a lakosságot, hogy az agyban és a gondolkodásban tegyenek rendet a 

szemetelés tekintetében. Alig viszik el a szemetet, már 2 nap elteltével újra termelődik. Ha 

kamerák lesznek kitéve, akkor kőkeményen kell megbüntetni az ilyeneket. Nem a várost kell 

szidni az ilyenekért. Ismét jelzi a nagy mennyiségű kutyapiszkot. Vannak olyan helyek, ahol a 

lakás már sötét az ablak előtt lévő nagy fáktól, a gyökerek a csatornát szétnyomják. Van, hogy 

az út mellett álló rendszámmal ellátott roncsautó rendszáma valójában egy másik autóhoz 

tartozik. A Liget út rendőrség felőli végén a Bartók Iskola területéből egy nem használt kis 

részt leválasztva kialakítható lenne egy parkoló meglátása szerint. 

 

Molnár Ferenc tájékoztatást kér a rezsicsökkentés révén adandó fa kiszállításának módjáról. 

 

Dr. Lengyel Tamás jegyző ismerteti, hogy a téli rezsicsökkentésre a kérelmeket október 15-

ig lehetett beadni, ami jogvesztő határidő volt. A kérelmezőket ellenőrizték a jogosultság 

szempontjából, 631 ingatlan jogosult. A városban egyetlen egy szolgáltató sem vállalta a fa 

biztosítását, így az önkormányzat megrendelte az erdészettől a szükséges fa mennyiséget és a 

közfoglalkoztatási cégen keresztül fogják a fát beszerezni, összevágni és kiszállítani. Óvatos 

becslések szerint ez leghamarabb május mire megérkezik.  
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A kormányhatározat szerint a fát ez év december 15-ig kell biztosítani, de nem fognak eddig 

várni. Mihelyst a fát beszerzik és darabolják, az kiszállításra fog kerülni. 

 

Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy 5 ezer fő feletti lakosú település nem 

pályázhat szociális tűzifára, ezt az önkormányzat minden évben saját költségvetésének keretei 

között biztosítja. Idén mintegy 300 család kapott szociális tűzifát a városban és ezt nem 

szeretnék keverni a rezsicsökkentés keretében adandó tűzifával. Először házhozszállításra 

került a szociális tűzifa, ennek lezárását követően kerül kiszállításra a rezsicsökkentés fája. 

Ismert, hogy van pár család, amely a szociális tűzifát is árulja. Szociális tűzifából egy 

helyrajzi számra csak egy adagot szállítottak a visszaélések elkerülése végett. 

 

Letovai Zoltán alpolgármester kiegészíti azzal, hogy a rezsicsökkentéses fa jelen piaci 

árakon 4-5 mázsa tűzifát fog jelenteni igénylőnként. Azt, hogy kicsit később kerül az 

igénylőkhöz, azzal szeretnék kompenzálni, hogy az önkormányzat saját költségen fogja 

összevágni és kiszállítani. 

 

Nagy-Majdon József polgármester további hozzászólás hiányában a testület ülését 16 óra 07 

perckor bezárja. 
 

 

k.m.f. 

 

 

 

Nagy-Majdon József     dr. Lengyel Tamás 

polgármester                jegyző 

 


