1. Ön melyik fejlesztési irányra helyezné a legnagyobb hangsúlyt a Bátonyterenye
2014-2020 programban? (maximum három irányt jelöljön meg)

munkahelyteremtés
gazdaságfejlesztés
kulturális beruházások
turisztikai fejlesztések
sportfejlesztések
városi infrastruktúra javítása
környezetvédelmi fejlesztések

36,30%
25,21%
2,86%
8,15%
1,93%
20,84%
4,71%

2. Ön egyetért azzal, hogy a Bátonyterenye 2014-2020 programban megcélozzuk a
teljes foglalkoztatottság elérését, vagyis azt, hogy minden bátonyterenyei
dolgozhasson, aki akar?

egyetértek, mert nem segélyt kell adni, hanem munkát
egyetértek, mert aki nem akar dolgozni, az ne várjon segítséget
nem értek egyet, mert aki nem akar dolgozni, annak is kell valamilyen támogatást kapnia
nem értek egyet, mert jó a gazdasági versenynek, ha vannak munkanélküliek

3. Ön támogatná-e egy olyan rendszer bevezetését Bátonyterenyén, amelyben a
helyben készült termékek valamilyen előnyben részesülnének az értékesítés során?

76,47%
21,85%
0,42%
1,26%

támogatom, mert ezzel a helyi gazdaság erősödik
nem támogatom, mert nincs helye a versenyben semmilyen előnynek, aki a legolcsóbbat kínálja, attól vegyék
meg a terméket

90,97%
9,03%

4. Ön egyetért azzal, hogy a Bátonyterenye 2014-2020 program ösztönözze és
támogassa a helyi kis- és középvállalkozásokat?

támogatom, mert ezek sok új munkahelyet adhatnak a bátonyterenyeieknek
támogatom, mert sok helyi embernek adnak munkát és jobban is adóznak, mint a nagyok
nem támogatom, mert csak pénzt tennének zsebre
nem támogatom, mert az kivételezést jelentene az ide betelepülőkkel szemben
nem támogatok semmiféle ilyen elvet

70,38%
19,12%
7,35%
1,26%
1,89%

5. Egyetért-e Ön azzal, hogy ténylegesen megkezdődjön a Kisterenye - Nagybátony
(Ipari Park - Penny Market) összekötő út tervezése, építésének megkezdése?

támogatom
nem támogatom

90,76%
9,24%

6. Támogatja-e Bátonyterenye lakossága, hogy újabb ipari területek kerüljenek
feltárásra, biztosítva ezzel az újabb cégek fogadásának lehetőségét?

támogatom, mert a gazdaság alapja az ipari fejlesztés
nem támogatom, mert először a meglévő ipari területeket kellene értékesíteni

74,58%
25,42%

7. Egyetért-e Bátonyterenye lakossága a kisterenyei Kastélypark felújításával és
tényleges funkciókkal való megtöltésével? (pl. rendezvénypark)

egyetértek, mert komfortosabb lakókörnyezet jön létre
egyetértek
nem értek egyet, mert elég volt a térkövezésből, a látványberuházásokból
nem tartom fontosnak

53,36%
27,94%
8,61%
10,08%

8. Egyetért-e Ön azzal, hogy Szorospatak tényleges fejlesztésen menjen keresztül
és új funkciókkal bővüljön? (pl. turisztika, rendezvények, innovációs ipari park)

egyetértek, mert erősíteni kell a városrész lakómegtartó képességét
egyetértek
nem értek egyet, mert nem teremt munkahelyet a beruházás
nem értek egyet

49,58%
30,88%
12,18%
7,35%

9. Támogatja-e Ön a bölcsődék további felújítását, kapacitás bővítését?

egyetértek
nem értek egyet
egyetértek, de már van elég bölcsődei férőhely a városban

10. Egyetértenek-e Bátonyterenye lakói azzal, hogy Kisterenye településrészen is
kialakításra kerüljön egy új Egészségház, a már meglévő rendelőintézetek
összevonásával?

81,30%
4,41%
14,29%

egyetértek, mert fontosnak tartom az egészségügy fejlesztését
egyetértek
nem értek egyet, mert már van egy egészségházunk
nem értek egyet

56,09%
25,63%
13,24%
5,04%

11. Támogatja-e, hogy a Közösség Által Irányított Helyi Fejlesztés (CLLD) keretein
belül olyan közösségi programot indítunk amely összefogná a kulturális-, a civil- és
az állami szervezet közösségeit, a bátonyterenyei identitástudat erősítése
érdekében?

támogatom, mert fontosnak tartom a közösségi életet
támogatom, de csak akkor, ha munkahelyeket teremt
támogatom
nem támogatom

61,55%
20,38%
12,18%
5,88%

12. Egyetért-e Bátonyterenye lakossága azzal, hogy a továbbiakban kiemelt
hangsúllyal kezeljük az energetikai fejlesztéseket a megújuló energiaforrások
tekintetében?

egyetértek, mert fontosnak tartom a környezetvédelmet
egyetértek
nem értek egyet, mert sok pénzébe kerülhet a városnak
nem értek egyet

13. Egyetértenek-e a bátonyterenyei lakosok azzal, hogy a maconkai
horgászparadicsom fejlesztése tovább folytatódjon?

64,92%
23,11%
7,98%
3,99%

egyetértek
egyetértek, mert fontos cél az turizmus fejlesztése
nem értek egyet, mert csak viszi a pénzt
nem értek egyet

15,76%
59,45%
12,18%
12,61%

14. Támogatja-e Ön, hogy egy több milliárd forintos beruházás keretében állami
börtön épüljön a településen, amely mintegy 250 új munkahely létesülésével és a
közbiztonság javulásával járna?

támogatom
támogatom, mert folytatni kell a munkahelyteremtést
nem támogatom
nem támogatom, mert felesleges kiadásnak tartom

+1 Kérem írja le, hogy milyen fejlesztésekkel gazdagítaná Bátonyterenye városát?
Mit látna szívesen a városban?

/a jó ízlés határain belül minden beérkezett javaslatot vágatlanul teszünk közzé/

1. A Bátonyterenyei Ipari Parkot autó nélkül lehetetlen normálisan megközelíteni. Bátony felől, gyalogosan, esős, nyirkos
időben a Sinia és az autószalon közti feltöltött területen elsüllyed az ember lába! Ígértek buszmegállót, ami már aktuális
lenne, ugyanis sokan dolgozunk már itt! 2. Jó lenne egy normális könyvtár Bátonyterenyére, ahol kultúráltan lehet időt
tölteni.
Szükség lenne további szemeteskukákra az utakon, illetve nyilvános wc-re a városközpontban.
Nyugodt,mosolygós embereket akik nem közmunkábol probálják a családjukat eltartani. Olyan munkahelyeket ahol az
embereket a munkályuk után itélik meg és nem rokoni,vagy látszat alapján!
Kisterenyén olyan játszóteret mint kazáron vagy vizsláson van pld a Kossuth iskola mellé (van hely bőven) kosárpalánk,
kosárpálya visszaállítása ugyanitt, mert volt.... Tisztikörben a régi játszótér visszaállítását, mert elbontották de még nem
lett új Állandó trafipax kirakása a Salgótarján felőli végétől a Hatvan felé vezető 21es útszakasz több pontján garantáltan magas bevételt jelentene a városi rendőrség számára
Újságot és egyéb trafikárut forgalmazó üzletet, ne csak a postán lehessen ezeket megvenni. A nagybátonyi falurészen
egy nagyobb bevásárló helyet, ne kelljen a városba vagy Kisterenyére menni nagyobb bevásárlások alkalmával.
Továbbá nem utolsó szempont lenne a régi városházától a Bányavárosig húzódó Ózdi út vízelvezetésének megoldása,
(az árok teljesen feleslegesen van ott, mert a víz nem abba folyik) mert nagyobb esőzésekkor nem az árokban folyik el a
víz, hanem az út mellett áll össze nagy pocsolyákká. Még a megemelt járdán gyalogló emberek is részesülnek benne,
hála az autósoknak.
Az összekötö ut bövitèse hogy ne csak a fõutakon nagy kerülövel lehessen a vàrosrèszek közõtt.
* A 6, 7, 10, 12, 13 -as kérdésnél a SAJÁT, EGYÉNI véleményemet jeleztem. Nem tudhatom, hogy "Bátonyterenye
lakossága" egyetért e a fenti számú kérdésekkel.( Ez majd az összesítéskor derül ki.) * +1: - Jó döntés, hogy a Mozgalmi
Házba költözött az Ügyfélszolgálat.(Kterenye) Jó lenne, ha ott is maradna! A településrész lakói számára hasznos lenne
ezen a területen (Mozgalmi Ház környéke) egy KÖZPONTOT kialakítani, ahová létre jönne pl: Posta, egészségház,
gyógyszertár, könyvtár,cipész, kulcsmásoló, s hetenként egyszer ezen a területen is lehetne "városi piac," mint itt, a
bátonyi a sport pályán. - Az ózdi elágazónál a 21-es úton át a "Villamos bolt" irányába nagyon indokolt lenne egy kijelölt
gyalogos átkelő.(Katolikus Óvoda,- Iskola gyermekek általi megközelítésének biztosabbá tétele!)
Először is a Kisterenyei városrész fejlesztését tartom fontosnak,mert se egy normális játszótér,se semmi ahova
kisgyerekkel akár esős időben is el lehetne menni.Nagybátonyban van rendezvényközpont,jópár játszótér,mostmár
Kisterenyén is ideje lenne valamit csinálni.Valamint börtön helyett(ellenzem ,mert nem nőne se a
közbiztonság,munkahelyet se teremtene max a diplomásoknak,és gondolom az is Kisterenyén lenne,elég ide a
krematórium nem kell börtön.)Inkább egy óvodát csinálhatnának még ide az szerintem szükségesebb lenne.Az egyikbe
nem veszik be a gyerekeket mert...a másikba meg nem szívesen adja be az ember.És amit fontosnak tartok
munkahelyet nem közmunkával kell teremteni,mert látszatja nem sok van,5-6 fős csoportokba vannak abból egy dolgozik
a többi meg ül.Fölösleges pénzkiadás.Jók ezek a gyárak,csak oda megválogatják nagyon kiket vesznek föl,ezért mindig
maradni fog egy réteg aki nem tud elhelyezkedni mint pl.én.Kisgyerekkel nem kellek 3 műszakba nem tudom hova tenni
a gyereket.Más irányba is kéne gondolkozni.Tényleg bízom benne hogy a jövőben több figyelmet fordítanak Kisterenye
fejlesztésére is(Nem egy börtönnel)mert szükség van rá.
Szívesen venném, ha a helyi járatú buszon is ugyanúgy elfogadnák a dolgozói bérletet mint ahogy a távolsági buszokon
is elfogadják a helyi járatú bérleteket. Tehát egy bérlet mindegyik buszra használható lenne. Egyenlő feltételekkel
használhatnánk a közösségi utazást, mivel a helyi járatú busz is Nógrád Volános busz ha jól tudom.

19,75%
31,09%
42,23%
6,93%

A városba kamerák felszerelése,a garázsfelé vezető út javitása.
Infrastruktúra fejlesztés ráférne a városra, az utak javítása, a közbiztonsági feladatok megerősítése, új munkahelyek
teremtése.
Sokkal több fejlesztést a kisterenyei település részen, mert tapasztalataim szerint minden ami kellemetlen a városnak,
ide kerül Kisterenyére, és minden ami jó és szép az Bátonyban valósul meg!!!! A "Fúrókút" környékének rendbetételét,
ahová nagyon sokan járnak, nem úgy mint a maconkai forráshoz, amit viszont sok pénzből nagyon szépen felújítottak. A
Forrás út egyirányú létének sokkal erőteljesebb ellenőrzését, a Sport útról érkező utak kereszteződésében nincsenek
meg a forgalmi irányra vonatkozó táblák, csak az utca legvégén van behajtani tilos tábla... Az egész Bányatelep,
legfőbbképpen a Forrás út környékének lezüllesztésének megállítását! Szeretném már látni az új térfigyelő kamerát a
Forrás-Dobó- és Csillag út kereszteződésében! Remélem értékelhető minőségű képet fog közvetíteni.
Egy magyar árukat,forgalmazó ruhás üzletet.Egy új épiésű óvodát, a jelenlegi Napsugár óvoda helyén.Egy cukrászdát a
csentei CBA környékén.Egy sertéstelepet a település szélén.Egy legalább 200 főt foglalkoztató gyárat.
Mindenképpen a bányászatnál maradnák.Hiszen ennek köszönhetjük hogy van városunk.Ezért jólenne egy helyi kisvasút
hálózat a városközponttól egészen ki szorosig ahol lenne egy bányamúzeum stb...Tiribest kihagytam.valami ilyesmit csak
egy kicsit jobban megtervezve.
Ahogy a kérdőív is rákérdezett az összekötő utat a két városrész között!
Szeretném, ha a közvilágítást - lehetőség szerint- energiatakarékos módon oldanák meg. (pl. :LEDES megvilágítás)
Ezek a kérdések csak a Börtön megépitésénekérdekében születtek.
A Kisterenye es a batonyterenyei osszekotout mar régi ígéret. Meg kell valósítani
Alsókatalin és Szorospatak közötti út újraburkolását!
Kisterenye és Nagybátony közötti út mielőbbi megépítését!!!!!!
A Kisterenye - Nagybátony (Ipari Park - Penny Market) összekötő út megvalósítása igen fontos, lehetőség szerint erre
épülve további hálózati elemek kialakítása is célszerű, akár országos közútként, akár helyi útként, melyek a kiterenyei
városrész tehermentesítését oldhatnák meg, esetleg első ütemű 23. számú főúti elkerülés funkcióval is. Javaslom egy
körforgalmi csomópont megvalósítását Kisterenyén a József Attila út és Május 1. út találkozásánál (esetleg bevonva a
Szőlő utat és a Kosztolányi Dezső utat is). Meg lehet vizsgálni a Dobó út és a keresztező utak forgalmát is, alkalmas
helyen körforgalmi fejlesztésre.
terfigyelo kamerakat minden fontos helyre
A nagybátonyi részben a Petőfi Sándor Művelődési Ház felújítását, annak funkció szerinti használatát, gondolok itt pl.
filmvetítésre, esetleg hasznos program a fiatalok részére, amivel levezethetik a felesleges energiájukat. A patakok
tisztítására nagyobb figyelmet kellene fordítani, és nem csak a látható helyeken tisztítani. Egy állatmenhely létrehozása.
A buszmegállók felújítása, esetleges újak építése mint pl. a fából készült vizslás-újlaki. Ezek esztétikailag is
barátságosabbá tennék a várost! A törött padok kicserélésére nagyon fontos lenne, mint pl. a kisterenyei malom üzletház
előtti!
Sport
Boldog embereket.
- Maximum 50-150 fős gyártó KKV-ket, minél többet, mert a tapasztalat szerint ezek nem mennek el olcsób bérköltségű
területekre. - Irodaház(ak)at, mert nincs kultúrált, modern hely, ahova olcsón, akár inkubátor jelleggel is lehetne cégeket
alapítani. A fejlett világban a munkavállalók több, mint 50%-a irodai munkát végez! Ez az infrastruktúra hiányzik hozzá.
Hali. Nagyon örülnék ha kerékpárutak épülnének. Nagyon jó lenne egy beton gyalogút a vasút mentén, ami az
autómosótól a Fűtőber tanműhelyig tartana. Nap mint nap rengetegen mennek arra gyalog dolgozni a Viessman, és a
Fűtőberhez.
Szívesen látnám, ha a meglévő vízforrások mellé újakat tudnának feltárni és azokat hasznosítani lehetne a turisztikai
szempontból is. Gondolok itt esetleg strand létesítésére, ami vonzó lehetne az idegenforgalom szempontjából is.
kisterenye és a Penny új út megépítése.
Minél több térfigyelő kamera kiépítését a bűnözők megfékezésére illetve kézre kerítése és a város biztonsága érdekébe!
Több boltot erre a Dózsa-telepen,vissza kellene térnie a patikának és a postának is ide a faluba.Olcsóbb üzletet ahol
több műszaki dolgot,edényeket,ruházatot lehessen kapni megfelelő áron mert 2 kínai ruházati bolt van ami nem jó
minőségű ruházatot árul,1 hónap után tönkre megy a cipő is.Bóvli üzlet mind a kettő.Ha itt Bátonyterenyén épülne cipő
és ruha üzem amit mi Bátonyterenyeiek gyártanánk jó minőségben,akkor nem csak jó árút hanem még munkahelyeket is
tudnánk létesíteni.A buszjáratokat is bővíteni lehetne mert kevés a busz,pláne ha valaki időhöz van kötve.
A bányák újranyitása sok képzetlen munkaerőt tudna foglalkoztatni. Támogatnám!
Olyan parkot, mint pl Budapesten, nagyobb zöld terület, fákkal beültetve,föld utakkal, padokkal, ahol a családok le
tudnak ülni a természet lágy ölén, ezt akár a Haldai tó környékén is ki lehetne alakítani.
Az egészségközpont szolgáltatásainak bővítése!Szívesen látnék egy kultúrált piacot a városban,helyi termelőkkel!A
szelektív szemétgyüjtésre is lehetne már koncentrálni!A bátonyi (városi)településrészen a szégyenletes útrészek
kijavítása!
Pláza szerű szolgáltató központot.
Normális,használható utakat,napelemes közvilágítást,vandálbiztos kis szemeteskosarakat,utcaseprő kocsikat,gyalogos
rendőrjárőröket intézkedni
Egy olyan közösségi hely létrehozása, ahová a fiatalok szívesen betérnek, olyan programok várnák őket, amelyek
felkeltik az érdeklődésüket. Fiúknak, lányoknak egyaránt. Hasznos szabadidő eltöltése.
HOgy mit szeretnék látni? Közbiztonságot kicsit figyelmesebben oda figyelni, de viszont a sok munkahely teremtés még
jobban jönne mert nem nagyon jó a megélhetőség4 Szívesen örülnénk mondjuk játszóház vagy épp ujra mozi...stb
közutak felujjítása.( pl. Deák F.út.)

-Ipari parkban újabb üzemeket -Meglévő játszóterek felújítása -Parkosítás -Csapadékvíz elvezető átfolyók ( út alattiak)
megtisztítása Elősször is Kisterenye és Nagybátonyt összekötö ut megépitése lenne szükséges és ne csak Nagybátonyt fejlesszék
hanem a Kisterenye is azonos fejlesztést kapjon.A Szilkó előtt levő 21-es utnál buszmegálló megépitése nagyon kéne.
A közvilágítás mielőbbi javítása. ( A Kosztolányi úton ez kifejezetten nagy probléma.) Villanyoszlopok elhelyezése - és ne
csak minden második villanyoszlopon legyen világítás. A jelenlegi világítás érdemben nem old meg semmit.
Kamerarendszer kiépítése.
MÉG TÖBB JÁTSZÓ TEREK.KUTYÁK RÉSZÉRE KIALAKITOTT HELY.
A birkatelep átrendezése nagy öröm lenne a Tátra út lakói számára.A Bolyoki út mellett a telep Tiribes felőli végén senkit
nem zavarna a jószágok szaga,esős idő esetén nem kellene a traktorról lepotyogó trágya és az útra felhordott sár
gusztustalan elegyében iskolába és munkába járni,valamint nem kellene az ott dolgozó kultúrálatlan horda (tisztelet a
kivételnek) artikulátlan óbégatását hallgatni.Sajnos erről nem lettünk megkérdezve akkor amikor kellett volna,pedig egy
csendes nyugis környéknek megszokott helyen ez nagyon bosszantó tud lenni!!!
Bányát , és hozzá kapcsolódó ipart!
Kisterenye városrészen mozit, fiataloknak szórakozó helyiséget, OTP-t és ezzel még mindig nem fejlődne, csak
visszakapná a város azt, amivel régebben rendelkezett!
Összekötő utat a két városrész között, mely sajnos már évek óta épül.
8. Egyetért-e Ön azzal, hogy Szorospatak tényleges fejlesztésen menjen keresztül és új funkciókkal bővüljön? Kizárólag:
turisztika
A Szorospatakon lévő épületek,valamint a volt ifjúsági tábor hasznosítása+ Penny Market előtt lévő útkereszteződés
körforgalmasítása! A meglévő uszoda,sportcsarnok,egészségügyi intézmények rentábilis működtetésére napelemek
felszerelése!!
Még annyit hogy itt a Dózsa telepen nem mindegyik házon van utca név tábla és lehetne minden kereszteződébe utca
név nyilakat csinálni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Bátonyterenye, mint a "Mátra északi kapuja" egy fontos turisztikai centrumként funkcionálhatna, benne tanösvényekkel,
teljesítménytúrákkal,erdei iskolával, stb. - A tavaszi kerti munkák beindulásával a környéken össze kellene gyűjteni a
lemetszett faágakat, szőlővesszőket, és ez egy aprítéktüzelésű intézményben milliós megtakarításhoz vezethet.(lehet,
hogy ez már működik, csak én vagyok tájékozatlan.)
Több helyre kellene biztonsági kamera.
A településrészek összekötő útjának nem az Ipari Park és a Penny között kell megépíteni, hanem a Kisterenye Kossúth
út ( faluközpont) és a Bányaváros közötti szakaszon. A 14. pontban feltett kérdés nem igaz. Nem kell 250 fő az 500
rabhoz. A közbiztonság mitől javulna? A börtön nem fog adózni, csak ráfizetés lesz a városnak. Szeretném ha a város
kétközpontú lenne, úgy ahogyan azt annak idején megígérték. Egyenlő teherviselés legyen minden lakosnak.
Kátyúmentes úthálózat,közvilágítás MINDEN utcában,vízelvezető árkok, Kisterenyei településrész
fejlesztése,járdák,buszmegállók,padok felújítása
Működő és elérhető játszóteret Kisterenyén. Kisterenyén pld a tisztikörben , kosárlabda palank, foci kapu, tenisz pálya,
pingpongasztal ahol jatszani lehet, az iskolában lévőt elbontottak, az egyházi iskola zárt zebrát festeni a Salgótarján felőli
buszmegállóban, és forgalom korlátozó fix Traffipax felállítása, ennek lenne bevétele.
Valós munkahelyek teremtése! A Class FM-en egyszer említették, hogy a Bosch ide is terjeszkedne!
A város uszodája,sportcsarnok,egészségügyi és kulturális intézmények napenergia felhasználásának lehetőségével való
felszerelése! Szorospatak meglévő létesítményeinek hasznosítása,valamint Szorospatakra egy korszerű erdei sportpálya
kiépítése célszerű lenne. Nagybátony központjában körforgalom kiépítése a közúti közlekedés részére!
A kérdő ív fura. Alapból felvett bennem pár kérdést, a kastélykertet mint rendezvény park? Hányszor lett már újítva a
kastély? igen szép és maradjon is úgy, de természetvédelmi terület! biztos jó ötlet oda beengedni a csürhe bandát
bulizni, hogy eldobálják a műanyag poharakat és sörös üvegeket? nem hinném...a hangos zene pedig megzavarja a
Busz járat az Uszodához,Ipari parkhoz,hogy könnyebben eltudja érni az is akinek nincs autója és ne kelljen a 21-es
főúton átmenni a buszhoz,mert veszélyes.Több szakrendelést az egészségházba,hogy ne kelljen hajnalba utazni St.-be
akár belgyógyászat,akár fülészet vagy sebészet miatt.Mivel így sem biztos,hogy bejut az ember.A járdákat felújítani a
Rimay, Liget úton, mert esőben mini uszoda száraz időben pedig minimum bokaficam.Tanösvény kialakítása a Tározó
körül.Fásítás a kivágott fák helyett,mivel mindíg vonzerő volt a rengeteg fa a városban.Meg kell tartani a középiskolákat
és vonzó szakmákkal kell megtölteni,hogy ne "gyűjtő" iskolák legyenek.
- Nyilvános WC - Lehetőség szerint minél olcsóbb esetleg ingyenes sportcsarnok használat a város lakóinak. Szabadtéri
kosárpalánk, fittnes eszközök, gördeszka v. Bmx pálya. Erdőkben hegyi kerékpár pálya kialakítása. - Közvetlen buszjárat
a Lidl és uszoda-hoz Nagybátonyból - Magyar, a betegekért ténylegesen tevő orvosok, akik rendelési időben a
rendelőben tartózkodnak. - Olyan ügyeletes orvos aki kimegy a betegekhez, nem telefonon keresztül gyógyít./Több
alkalommal fordult elő, hogy ügyeletet hívtunk és nem volt hajlandó kijönni az orvos/ - Önkormányzat társas házakkal
szembeni adósságának minél gyorsabb rendezése. Jutna pénz a felújításra amely jelentősen javítana a városképet. Koncertek szervezése ne csak választások előtt. / és ne cigány előadó hívása/ - Autó-motoros találkozók szervezése,
helyi ügyességi versenyek szervezése. - Családi sportnap - MOZI üzemeltetése - Termelői piac - Olyan vállalkozások
akik több mint 10 éve működnek a városban, adókedvezményben részesüljenek.
Bátonyterenyei termelői piac kialakítása (fedett, szabályoknak megfelelő, vásárlásra és árusításra is komfortos) és
szervezése. Munkaközvetítő "ügynökség" szervezése (önkéntes alapú, ügyfélbarát) . Szívesen látnám, hogy a Maconkai
víztározót használó horgász egyesület részt venne a város életében. Szerencsésebb városokban egy horgászverseny az
egész várost megmozgató rendezvény. Gyalogos átkelőhely Kisterenye 23-as-21-es kereszteződésben. Nagybátonyi
vasútállomás balkáni jellegének felszámolása. Bányavárosi buszváró komfortossá tétele. Környékbeli termelők számára
is nyitva álló, mezőgazdasági alaptermék (tej, zöldségféle, gyümölcs) feldolgozó beindítása, alapozva a jelenleg futó
közmunka program nagyobb volumenű termelésére.
a börtön igenis jó ötlet!!!

Több zöld területet parkokat akár a bányaváros részen is amit karban is tartanak mert sajnos ide nyáron háromszor jut el
a fűnyíró és nem szedik össze itt rohad ránk sajnos a 40 fokba ezeket mindenképpen karbantartani padokat rendbe
tenni.És elengedhetetlennek tartom valamilyen formában akár kiszélesíteni vagy körforgalmat Ózdi Városház út
kereszteződéshez ezzel megújítani a milleniumi parkot!
Autómosótól a bakterházig normális járdát ès ne sártengert!!!!!!!!! Viessmann,Fűtőber dolgozóinak ès annak aki a
vasutra akar menni!!!!
Cukrászda
Szerintem egy bicikli út Nagybátony és Kisterenye között nem lenne rossz.
Kisterenye városrész fejlesztése.
Rendőrséget a kisterenyei részre. Olcsóbb szemétszállítást, mert Én 75 évesen brutális összeget fizetek, pedig havonta
egyszer teszem ki a kukámat. Nagyobb gondot kellene fordítani a bányatelepi részre, annális inkább, mert évi 7.2 e ft
komm. adót fizetek. Sz.
21-es út négysávosítása, az ipari park bővítése termelő beruházásokkal melyek nem csak 20-30 főt foglalkoztatnak vagy
még annyit sem... az elesetteknek szociális szövetkezeti ellátás,városiasabb környezet kialakítása,egy jó "szlogen" köré
felépített turizmus fejlesztés (kastélykert, Maconka, víztározó stb. egy koncepcióban)
Gazdasági hatása ugyan nincs, de egy szökőkút, vagy csobogó esztétikai szempontból is, de főképp stresszoldóként
hasznos lenne. Köztudott, hogy a víz látványa és hangja nyugtató hatású, főleg ebben a rohanó világban. Szükség lenne
1 igazi, fedett termelői piacra. A jelenlegi piac nem tölti be ezt a funkciót, egy kocsma bódéval, és munkagépekkel a
háttérben ez érthető. Talán helyileg a városközpontban kellene lennie, pl. Rossmann környékén.
Fontos lenne,hogy mindenki dolgozni tudjon legalább minimálbérért! Ezzel fejlődne a vàros is mert nagyobb lenne a
kereslet a szórakotó helyekre igy jobb helyzetbe kerülnének a helyi vendéglàtó egységek! Legyen több önkormányzati
bérlakás fiataloknak akik közös életet akarnak kezdeni!
Nagyon bután nézünk ki hajnali 5-órakor mikor caflatunk át az ipari parkba,a kis saras ösvényen,ahol a híd már le van
szakadva. Ennyi közmunkással már igazán megoldható lenne akár egy kerékpár út is ha már a rendes útra esély
sincsen.
Nagybátonyban az egészségház környékén parkolóhelyek kialakítása. A Molnár Sándor úti garázsok előtti terület
bitumenezése. Biztonságos kerékpárutak kialakítása. Nagybátonyi vasútállomás áttelepítése a városhoz közelebb eső
részre.
Azt gondolom, több kisgyermekes anyuka nevében mondhatom, hogy egy játszóház nagyon hasznos lenne.
A tarsashazak kulso homlokzat felujitasa,futeskorszerusitese, szigetelese,lepcsohaz festese,tetofelujitasa. Parkositas.
Viragositas. Gyalogos atkelohelyek kiepitese. Szocialis etkeztetes, idosek reszere. Padok,szemetesek kihelyezese.
Szocialis bolt-jegyrendszerrel.
Új munkahelyeket!Uszoda stb!
A város élhetőbbé tétele érdekében javaslom, hogy az önkorm. utakat végre tegyék már rendbe!!!!! Építsenek járdákat,
tegyék rendbe a vízelvezető árkokat, ahol nincs készítsenek!!!! A futbalpályát is rendbe kéne tenni, mert a jelenlegi
állapota és környéke siralmasan néz ki!! Órási lehetőség van turisztikai szempontból a Mátrának, ezért sokkal jobban
kellene élni a lehetőségekkel.
A kisterenyei településrészen a járdák helyreállítása ,vagy kialakítása,a temető előtti un "műemlék" romhalmaz
eltakarítása egy tragédia bekövetkezése előtt.
Elsősorban biztonságot nyújtó munkahelyteremtés magasabb bérezéssel kell, hogy legyen a cél, mert labilis munkahely
minimálbérezéssel nem nyújtja a feltételeket normális és elfogadható megélhetéshez , illetve családalapításhoz . És
sorolhatnám... Ha a fenti kép változna, következhetnének a kulturális és egyéb fejlesztések. Tehát a
munkahelyteremtéssel együtt az életkörülményeknek is változni kellene és az emberek ezáltal nem csak a napi
gondokkal , problémákkal foglalkoznának , hanem aktívan részt is vennének a közösségi programokon és segítenék is
azt.
KÖRFORGALOM,a PENNY parkolónál lévő,4-es ut kereszteződés,helyére biztonságos közlekedés érdekében.
A közutak javítását, illetve a társasházak fejlesztését javasolnám. Mert a város néhány része valami szörnyűen néz ki,
az utakon akkora kátyúk vannak, hogy kikerülni alig lehet. Néhány ház a város szégyene lehetne.
Konkrétan a Köztársaság út Kossuth telepi szakaszának teljes felújítását és közvilágítással ellátását, mert jelenleg
sötétedés után a gyalogosoknak balesetveszélyes a mély kátyúk és a közvilágítás teljes hiánya miatt.
Talán nem nagy és fontos dolog, de nincs a városban nyilvános WC! Ezen változtatni kellene...
Napelemek,napkollektorok felszerelését szorgalmaznám az uszoda,sportcsarnok,egészségügyi és kulturális
intézményekhez az energiaellátásuk érdekében! Szorospatak meglévő épületeinek hasznosítása. Szorospatakra egy
korszerű erdei sportpálya kialakítása. Penny Market előtti részen körforgalom létesítése a közlekedők részére!
Legelső sorban a munkahelyteremtést tartom fontosnak,és azoknak az embereknek kéne munkát adni,akiknek van
szakma a kezében,és el tudjanak menni helyben dolgozni,és ne keljen utazgatni több száz kilométereket. És normális
munkahely kellene ahol tisztességes béreket kapnának a dolgozók,nem pedig közmunka!!!
Normális, minden napon működő betegellátást!/ultrahang,mellkas röntgen mindennapos háziorvosi ellátás/
A 81. számú vasútvonal fejlesztése szükségszerű lenne, a városképnek is jót tenne. Kulturális élet felpezsdítése,
színház, koncertek, klasszikus zenei koncertek, könyvtár fejlesztése, könyvállomány bővítése. "Időtálló" (pl. tölgy, bükk,
hárs) fák telepítése az egész városban, ezáltal egységes városkép kialakítása. A múlt helyi kincseinek összegyűjtése,
kiállítása és online módon hozzáférése...
Teljes térkamera rendszer kiépítése! 100m-ként szemeteskukák telepítése. Ivóvízkutak (nem közkutak) kiépítése 8001000m-ként,ezek mellé pihenőpadok létesítése!
Korszerű vasútállomást kiépített parkolóval, buszfordulóval, közlekedésre alkalmas bekötőúttal.
-Egy sportpálya,ahol a fiatalok a focizáson kívül más sportot is kipróbálhatnának.(gördeszka,görkorcsolya,tenisz stb....
Bár a jó nép ügyesen lerendezné.) -Kulturált szórakozóhely -Mozi -Színház Bár ezekre a sok fekete népnek nem nagyon
van szüksége.
Kistermelői vásárcsarnok Kisterenyén Dobó tér csapadékvíz elvezető átfolyó tisztítása Bányavárosi vasúti megálló

A Szabó hagyaték elhelyezését, megmentését szeretném a város lakói számára és turisztikai szempontból is, a (már két
éve megtervezett formában), a KISKASTÉLY-ban. Folytatni kellene a járdaépítést és vízelvezetési rendszer kiépítését, a
frekventált helyeken. Az 5. pont megfogalmazása nem helytálló, mert az ott feltüntetett út nem összekötő, hanem bekötő
út lenne. Az eredeti tervvel értenék egyet, ahol az szerepelt, hogy a Pennit a Kossuth Lajos úttal kötnék össze, ami
számára ki van hagyva a hely a volt Szmetana patika mellett.
Az összekötő utat nem az Ipari Park és a Penny között kell megépíteni, hanem a Bányaváros és Kisterenye között.
Szorospatak meglévő épületeinek,valamint "szabad",beépítetlen területének hasznosítása kívánatos lenne.
Bátonyterenyén(Nagybátonyban) a Penny Market előtt körforgalom kialakítása a járműközlekedésre!
A kisterenyei kastélyparkban a művelődési központ felújítása!
- Egy valódi városközpont kialakítását, ami lehetőséget ad akár a fiataloknak találkozási pontként, vagy a fontos ügyek
elintézésre egy helyen. - Az ország legszebb tája található itt: turistákat kellene idecsábítani, akár hirdetés útján: sokan
nem is tudnak róla, hogy milyen ékszerdoboz a város és környéke. Ehhez szükséges lenne, hogy a túrázók tudjanak hol
megszállni, étkezni, vagy tartalmasan eltölteni az időt. Talán érdemes lenne a kapcsolatot felvenni természetjáró, vagy
sportegyesületekkel, a szabadban eltöltött időt tartalommal feltölteni: túristautak kijelölése, fejlesztése, szabadidős
sportolási lehetőségek kialakítása: pl. kalandpark, lovastanya, stb. - A település népszerűsítése, az ország-világ előtti
megismertetése nagyon fontos lenne. Valahogy lehetőséget kellene találni erre, akár TV-műsorok, turisztikai újságírók
idecsábításával, rövidfilmek bemutatásával. A táj nagy erősségünk, erre is lehetne építeni, illetve mi is elkezdhetnénk
valamilyen fesztivált rendezni, mint pl. Mátraterenye a palacsintafesztivált, vagy Kazáron a laskafesztivált, megfelelő PRral körítve. Lehetne promotálni pl. azon bátonyterenyei embereket, akik sikeresek lettek, és viszik jó hírünket, pl. van
Google-programozónk, elit jogászunk is, vagy pl. a legismertebb magyar gyógyszer első embere is bátonyterenyei. Nagyon jót tenne egy színvonalas szórakozóhely is, kulturált körülmények között, étkezési lehetőséggel, közösségi
programokkal (pl. billiárdszalon), ahol az ifjúság együtt tölthetné az időt értelmesen.
Vasút állomásnál lévő cégeknél,illetve tanműhelyben tanulók illetve a vonattal közlekedők gyalogos közlekedésének
kialakítása a vasút mentén a város rész felé.Ne keljen a sárban a sötétben botladozni térdig süllyedni.Az érintett cégek is
nyugodtan beszállhatnának a beruházásba,megvalósításba.Több évtizede gond ez sajnos senkit nem érdekel! Eltüntetni
az utcákról azt a sok csoportosan lézengő beszélgető sárga mellényes közmunkást,vezetőjükkel együtt. Kötelezni a
cégeket vállalkozókat hogy ne közmunkás béren dolgozzunk gyárakban termelésben,termelésben nincs lézengés többet
érdemelnénk jóval. Közbiztonság keményítése mert elég félelmetes itt lakni,isten Őrizzen ide Börtönt hozni így is
veszélyes környék nem kell ide csalogatni a bűnözőket és hozzátartozójukat.
a választáskor elhangzott igéretek betartását, átláthatóságot, kevesebb pénzlenyúlást, valódi kommunikációt.
Az összes padok helyre hozása a városban mert nagyon csúnya mindenhol a beton elemek álnak ki a földből ,lépcsőkre
kell ülni nyáron kora este mikor jobb már az idő nincs az a fülledt meleg és élvezni szeretnénk a jó levegőt. Jó lenne egy
olyan klubház vagy program ahol a roma és nem roma viszonyt ápolni lehetne közös programok stb. mert nagyon sokan
utálják a romákat ebben a városban
Kulturális és a fiatalok érintkezési közegének kialakítása.
A már félig megépített Városház út befejezése is kapcsolatot teremtene a nagybátonyi és kisterenyei városrész között,
ennek teljes kiépítését szorgalmaznám. A szorospataki területen is kialakítható lenne egy ipari park, vagy bezárt bányák
újranyitása is alternatívája a munkahelyteremtésnek, megfelelő befektetőkkel. A kulturális élet fellendítése is
szorgalmazandó, mert a helyi fiatalságnak alternatívát kell nyújtani a szabadidő hasznos eltöltésére. A
munkahelyteremtés tekintetében figyelmet kell fordítani arra is hogy a bátonyterenyei értelmiségiek se kényszerüljenek
elhagyni a várost, olyan befektető csoportokat is meg kell célozni akik alternatívát tudnak nyújtani a képzett
munkaerőnek is.
Egészségügyi ellátás rendbetételét-nem új rendelő tervezését. Város tájékoztatására létrehozni független TV-t akik
mernek tudósítani. Megszüntetni a hivatal fenyegető magatartását.
- Úthálózat javítása, (főleg az út-kátyúk kijavítása!!), illetve a két városrészt összekötő út építésének mielőbbi
megvalósítása, - amely már évek óta napirenden van !! - Szégyenletes probléma, hogy a kisterenyei városrészben van
olyan közút a Kossuth telepen, ahol nincs közúti világítás, (pedig már ez nem egy alkalommal jelezve lett az
illetékeseknek!) !! - Sajnos ismerőseim közül is sokan nem támogatják a több milliárdos beruházású börtön épülését a
településen, ami csak a "kíváltságosak" új munkahelye lenne - többnyire nem a helyieké - és szerintem egyáltalán nem a
város közbiztonságának javulásával járna...!!
Az uszoda,sportcsarnok,egészségügyi és kulturális intézmények energiaellátására napelemek telepítése célszerű lenne!
A Szorospatakon lévő létesítményeket célszerű lenne hasznosítani. Szorospatakon egy rendkívül modern és
többfunkciós erdei tornapálya kialakítása lenne célszerű,melynek mintája ma már megtalálható több nyugat-európai
országban. Bátonyterenye központjában a Penny Market-tel szemben kialakítása a gépjárművel közlekedők részére!
Minél több színvonalas családi, és fiataloknak szóló rendezvényt, amely normális, kultúrált kikapcsolódást nyújt az
értelmiségi embereknek (is). Termelői piac a környékbeli őstermelők termékeiből. Közlekedés javítása a településrészek
között. (ipari park) Az irány nagyon jó, minden tekintetben!!!
gimnáziumnak új tornaterem
8. Szorospatak megmentését nagyon régen el kellett volna kezdeni. Elsősorban új út kell és aztán a fejlesztés. 11. Nem
tudom mit takar a rövidítés. (CLLD) mindenesetre az összefogás szükséges. 12. Az energia megtakarítás csak a
hivatalra, vagy más intézmények is meg lesznek újítva? Mondjuk az egészségházra, művelődési házra vagy akár lakó
épületekre is kiterjesztik ezt a fejlesztést? stb. 14. Helyileg hol építenék meg ezt a börtönt? Milyen infrastruktúra követi
ezt a beruházást? Mindenesetre elmegyek a fórumra ahol többet megtudhatok remélhetőleg és eltudom dönteni ezekre a
kérdésekre is a válaszomat.
A közrend, közbiztonság területén is szükséges volna / nagyon sokat / javítani, mert az állapotok már-már
elviselhetetlenek, nem beszélve az iskolákban, a közintézményekben uralkodó helyzetről.
Szabó István gyűjtemény elhelyezésének megoldását. Szociális szövetkezet létrehozását A megkezdett beruházások
,termelő üzemekkel való további bővitését.
Működő eü. szakrendelő
Nagy szükség lenne az óvodák teljes felújítására is.(tatarozás, vizes blokkok )
Pályázatok, néptánc csoportokra, táncházra, hangversenyekre. Egy vasúti megállóhely létesítése az iskola úti
garázssornál.

- EGY AKADÁLYMENTESÍTETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA KIALAKÍTÁSA KISTERENYÉN (ÖNKORMÁNYZAT,
CSALÁDSEGÍTÉS) - FELSŐ-KATALIN ÉS SZOROSPATAK SZEGREGÁTUMÁNAK FELSZÁMOLÁSA, PATAKPART
REHABILITÁCIÓJA - A 2 X 2 SÁVOS GYORSFORGALMI ÚT KIALAKÍTÁSÁT - HELYI ADÓSSÁGKEZELÉSI
RENDSZER MEGALKOTÁSA - VÁROSI DROGSTRATÉGIA MEGALKOTÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA - ÚJ KÖZÖSSÉGI
TEREK KIALAKÍTÁSA - FILMSZÍNHÁZ (MOZI)
Balneológiai kutatást és fejlesztést kiemelten a gyógyvíz vonatkozásában, valamint napelemgyártás támogatását, erőmű
építését. A romáknak meg élet-lehetőséget kell adni, nem pedig börtönöket építeni. 'Oszt jónapot! Üdv.: Cs.

