Bátonyterenye Város Önkormányzata
Bátonyterenye Nógrád megye harmadik legnépesebb városa. Kistérségi, járási központ, az alapvető közszolgáltatások közül szinte minden elérhető a város lakói részére. A gazdasági mutatók alapján Bátonyterenye a leghátrányosabb
helyzetű kistérségek települései közé tartozik. A legfontosabb feladataink a város intézményeinek működtetése, az
alapvető szolgáltatások és infrastruktúra biztosítása.

Nagy-Majdon József, polgármester
Városunk egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség,
amihez szükséges a foglalkoztatás
bővítése, azaz a közfoglalkoztatásra
és a képzésre kell a hangsúlyt helyezni. Magas mutatókkal bír a városi szintű
munkanélküliség. Önkormányzatunk 2011
októberében kezdte meg a közfoglalkoztatást, 410 fővel időszakosan és az elnyert támogatásból meg tudtuk vásárolni a szükséges eszközöket, anyagokat. Ekkor kezdődött meg a 2012. évi
közfoglalkoztatás előkészítése is. 2012. évben a Téli és egyéb
értékteremtő közfoglalkoztatás, Belterületi közúthálózat
javítása, Belvíz-elvezetési program, Mezőgazdasági utak
rendbetétele, Mezőgazdasági program, Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programok zajlottak. 2013. évben 632 fő közfoglalkoztatásával az alábbi projektek valósul-

tak meg: Bio- és megújuló energiafelhasználási,
Belterületi közúthálózat javítási, Mezőgazdasági utak rendbetétele, Belvíz-elvezetési program, Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása, Téli és egyéb
értékteremtő közfoglalkoztatás, ill.
Mezőgazdasági programok.
A lakosság a szemmel látható
eredményeket értékelte: orvosi
rendelők mozgáskorlátozott bejárójának építése, kerítés építése,
köztemetők kerítésépítése, utak,
járdák kátyúzása, járdalap gyártás,
mezőgazdasági munkák.
2014. évben tervezzük a bátonyterenyei tészta- és pékáru gyártó üzemet. Az állattartás, a növénytermesztés egyre nagyobb szerepet
kap az önkormányzat gazdálkodásában, ezáltal megteremtve a
működési feltételt a tészta- és péküzem számára. A közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközökkel, közfoglalkoztatottakkal
megtermelt búzából készült kenyér és apró péksütemény
előállítása a célunk.
Sándor László János, közfoglalkoztatott
Mezőgazdasági projektben vettem részt mezőgazdasági
szakemberként, harmadik éve dolgoztam a programban. A földterületeken ma már rügyező gyümölcsfák, elvetett konyhakerti
növények hajtanak. A telephelyen a közfoglalkoztatottak 4 fóliasátrat
húztak föl, a palánták kiültetésre várnak, amit szintén közfoglalkoztatottak
hajtattak magról. Az egész városban a közintézmények, közutak rendezettek, mert a közfoglalkoztatottak kerítéseket építettek, járdát betonoztak,
járdalapokat gyártottak és raktak le, utakat kátyúztak.
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