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Bátonyterenye Város Önkormányzata 

                  Képviselő-testülete  

 

11/2016.(VIII.31.) Önk. sz. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 31-én 

megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:   12 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján  

  Rákos Szabolcs alpolgármester 

  Dr. Lengyel Tamás jegyző  

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

  Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

  Meghívottak, érdeklődők 

 

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 11 perckor megnyitja. Megjegyz, hogy az 

RNÖ elnöke nincs jelen az ülésen, bár a mai napirend a roma nemzetiséget is érintő témákat is 

tartalmaz. 

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

az alábbi módosítással: 

 12. napirendi pontként kerüljön felvételre a bátonyterenyei 3745/23 hrsz-ú 

„beépített terület” megjelölésű ingatlan (garázs altalaj) értékesítéséről szóló 

javaslat, 

 Így a 12-15. napirendi pontok számozása 13-16-ra változik, 

 17. napirendi pontként kerüljön felvételre a Mátraalja Térségfejlesztő NKft. 

ügyvezetője jogviszonyának megváltoztatásáról, díjazásának megállapításáról 

szóló javaslat, 

 A meghívóban 16. napirendi pontként szereplő a Szavazatszámláló Bizottságok 

tagjainak, póttagjainak megválasztásáról szóló javaslat számozása 18-ra módosul 

és mivel választásról, kinevezésről szól a napirendi pont, így megtárgyalása zárt 

ülés keretei között történik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. (189) törvény  46.§. 2(b) bekezdése értelmében, 

 az Egyebek között szóbeli javaslatra kerüljön elfogadásra a szlovákiai 

testvértelepülések által benyújtásra kerülő EACEA pályázatokban partnerként 

történő részvételhez való hozzájárulás. 
 

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

szerint elfogadta: 

 

Nyilvános ülés keretében: 

 

1. Javaslat a bátonyterenyei 0266 hrsz-ú külterületi földút áthelyezésével kapcsolatos 

csereszerződés jóváhagyására  

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

2. Tájékoztató a helyi adóztatással kapcsolatos feladatok 2016. I. félévi végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző 
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3. Javaslat az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. 

(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

4. Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2011.(III.31.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

   

5. Beszámoló a 2015. évben átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

                     Molnár Ferenc bizottsági elnök 

 

6. Javaslat a Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének módosítására 

Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

7. Javaslat Bátonyterenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 2. 

módosítására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

8. Előterjesztés „Bátonyterenye zöld város”című pályázat benyújtásáról 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

9. Javaslat „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pályázati kiírásra pályázat 

benyújtására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

10. Előterjesztés felhatalmazó nyilatkozat elfogadásáról a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 

projekt megvalósításához 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

11. Javaslat a bátonyterenyei 3732/20 hrsz-ú garázs altalaj értékesítésére 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

12. Javaslat a bátonyterenyei 3745/23 hrsz-ú „beépített terület” megjelölésű ingatlan 

(garázs altalaj) értékesítésére 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

13. Javaslat a Bátonyterenye, Makarenko út 24. sz. alatti Ezüstfenyő Idősek Otthona  

            ingatlanhasználatára vonatkozó megállapodás megkötésére 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

14. Javaslat önkormányzati bérlakások értékesítésére 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

15. Javaslat a Bátonyterenye, Ózdi út 9. sz. alatti ingatlan ingyenes használatára 

vonatkozó szerződés meghosszabbításáról 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

16. Javaslat közművelődési megállapodás megkötésére 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
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17. Javaslat a Mátraalja Térségfejlesztő NKft. ügyvezetője jogviszonyának 

megváltoztatására, díjazásának megállapítására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

Egyebek 

 

Zárt ülés keretében: 

 

18. Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztására 

Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás HVI vezető 

 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI 0266 HRSZ-Ú KÜLTERÜLETI FÖLDÚT 

ÁTHELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CSERESZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA  

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

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

javaslatról csak beszélgettek, de mivel a területet a bizottság minden tagja ismeri így a 

határozati javaslatban foglaltakhoz hozzájárulásukat adták. 

 

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

fogadta el: 

94/2016.(VIII.31.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye 0266 

hrsz-ú külterületi földút áthelyezésével kapcsolatos csereszerződés jóváhagyásáról szóló 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület Banos István, Bátonyterenye, Budai Nagy Antal út 8/A. szám alatti 

lakosnak az önkormányzati tulajdonú bátonyterenyei 0266 hrsz.-ú külterületi földút egy 

szakaszának áthelyezésére vonatkozó kérelme és a Képviselő-testület 30/2015. (III.19.) Öh. sz. 

határozata alapján elkészített - a határozat mellékletét képező - csereszerződést jóváhagyja és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

2. TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ADÓZTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 2016. I. 

FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ 
 

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

megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. 

Ugyanakkor kérik, hogy a hátralék minél erőteljesebben kerüljön behajtásra. 
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

95/2016.(VIII.31.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi adóztatással 

kapcsolatos feladatok 2016. I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót és az abban 

foglaltakat tudomásul vette. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

3. JAVASLAT AZ EGYES PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS 

ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 3/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
  

Gembiczki Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke és Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási 

Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a rendelet-tervezetben 

foglaltak elfogadását javasolják a testületnek. 

 

Czikora Györgyné kiemeli, hogy a rendelet módosítása átgondoltan a lakosokra figyelemmel 

történt. 

  

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

alkotta: 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2016.(IX.01.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
 

           (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

4. JAVASLAT A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL SZÓLÓ 7/2011.(III.31.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
    

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

megtárgyalta és a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. 

 

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

alkotta: 
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Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2016.(IX.01.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

           (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

5. BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVBEN ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEKRŐL 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 

                                MOLNÁR FERENC BIZOTTSÁGI ELNÖK 
 

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 

megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. 

 

Várszegi István arra kérdez rá, hogy a Kisterenyei Polgárőr Egyesület támogatásáról mi 

alapján döntenek, mennyi volt a kérelmük és más forrásból támogatja-e az önkormányzat a 

Polgárőr Egyesületet. Luxusnak érzi, hogy az egyik egyesület rengeteg órát teljesít úgy, hogy 

van mellette egy másik, amelyet pedig nem is vesznek igénybe. 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a Nagybátonyi Polgárőr Egyesület neve 

Bátonyterenyei Polgárőr Egyesületre változott, a szolgálatot ők látják el Bátonyterenye 

mindkét településrészén, ők a polgármesteri keretből is kapnak támogatást. A Kisterenyei 

Polgárőr Egyesület szolgálatot nem lát el, de egy jelképes támogatást ők is kaptak. 

 

Molnár Ferenc hozzáteszi, hogy a Kisterenyei Polgárőrség már nem is működik, 2016-ban 

már nem is kaptak támogatást. 2015-ben a két egyesület össze lett vonva, az akkori pár 

hónapos működésre kapta a támogatást a kisterenyei egyesület. 

 

Cseresznyés István kérdése, hogy milyen kapcsolatban van az önkormányzat a Magyar 

Nyúltenyésztők Egyesületével, akik negyedmilliós támogatást kaptak. Illetve a Szarisznyó 

Üdülőegyesület milyen tevékenységet végez? 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a Szarisznyói Üdülőegyesület egy 

önképző egyesület, civil szerveződés és nem politikai párt, akik építeni akarnak a városban és 

nem mocskolódni. Céljuk, hogy rendben tartsák az üdülőövezetet. Közösségi összejövetelt 

szerveznek Szarisznyói Napok címmel, ezért igen sok haszna lehet az egyesületnek, hiszen a 

városnak ezzel a részével nem foglalkoztak sokat. A nyúltenyésztő 

K kapcsán elmondja, hogy az év végén országos kiállítás lesz Bátonyterenyén a 

Sportcsarnokban. Ezt is támogatta az önkormányzat a támogatással. A városban sok neves, 

díjnyertes nyúltenyésztő van. 

 

Várszegi István megjegyzi, hogy a szarisznyói egyesület volt, amikor fel sem használta a 

támogatást és azt visszautalta. A nyúltenyésztők esetében az volt az előterjesztésben leírva, 

hogy a Palóc Világtalálkozón és a Családi Napon tartottak bemutatót és a támogatást az 

ezekhez köthető kiadásokra kérték. 
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Király Attila kiegészíti azzal az elmondottakat, hogy a nyúltenyésztő egyesületnek van helyi 

kötődése, bátonyterenyei címmel működik. A tagok között van 12 bátonyterenyei lakos, de a 

környező településen élőket is beleszámítva, több mint 20 fő foglalkozik ezzel a 

tevékenységgel. Bátonyterenye a kisállattenyésztők körében nagyhatalomnak számít, a sport 

és hobbi nyúltenyésztést nagyon komoly szinten űzik, folyamatosan állítanak ki nem csak 

nemzeti kiállításokon, hanem külföldi kiállításon is. Bátonyterenyén 8 fő rendelkezik magyar 

bajnoki címmel. Rendezvényeikkel minél jobban szeretnék a város életét színesíteni, a 

településen eddig országos kiállítás és családi nap 3 alkalommal volt, ez évben ide tervezik az 

országos kiállítást, ahol külföldiek is részt vesznek. 

 

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

fogadta el: 

96/2016.(VIII.31.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület 

Humánszolgáltatási Bizottsága valamint a polgármester átruházott hatáskörben 2015. évben 

hozott döntéseiről szóló beszámolót és azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 
 

 

6. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK 

MÓDOSÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ 
 

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

javaslatot megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a 

testületnek. 

 

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

fogadta el: 

 

97/2016.(VIII.31.) Öh. sz. 

Határozat 
 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 

2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot 

fogadta el: 
 

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervét az alábbi III. 

2.,3. pontokkal egészíti ki:  
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  A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége 

 Irányadó 

eljárásrend, 

eljárás típus  

A 

közbeszerzés 

becsült értéke            

(nettó) 

Ft-ban 

A közbe-

szerzés   le

bonyo-

lítója 

 Időbeli ütemezés 

 az eljárás 

megindításá

nak, illetve a 

közbeszer-

zés
 

megvalósí-

tásának 

tervezett 

időpontja 

 az eljárás 

megindításá-

nak, illetve a 

közbeszerzés
 

megvalósítá-

sának 

tervezett 

időpontja 

III. Szolgáltatás megrendelés 
 

2. „Bátonyterenye zöld 

város” projekt előkészí-

tésének műszaki tervezése,  

Kbt. 115. §. 

(1) bek. 

szerinti 

hirdetmény 

és tárgyalás 

nélküli 

eljárás 

18 M Ft-ot 

nem éri el 

 

Külső 

közbeszerz

ési 

tanácsadó 

 

 

2016.  III-IV. 

negyed év 

 

 

2016. IV 

negyed év 

 

2. „Bátonyterenye zöld város” 

projekt előkészítési feladatainak 

elvégzése 

Kbt. 115. §. 

(1) bek. 

szerinti 

hirdetmény 

és tárgyalás 

nélküli 

eljárás 

18 M Ft-ot 

nem éri el 

 

Külső 

közbeszerz

ési 

tanácsadó 

 

 

2016.  III-IV. 

negyed év 

 

 

2016. IV 

negyed év 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

7. JAVASLAT BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2. MÓDOSÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

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

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

hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását 

javasolják a testületnek. 

 

Nagy-Majdon József polgármester Várszegi Istvánnak azt a választ adja, hogy az 

óvodavezető azzal a kéréssel kereste meg őt, hogy az iskolában lévő lemaradottságokat, 

kompetencia hátrányokat az óvodában lehetne csökkenteni több fejlesztő óra megtartásával. 

Ehhez kért státuszokat az óvodavezető. 
 

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

alkotta: 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2016.(IX.01.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

           (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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8. ELŐTERJESZTÉS „BÁTONYTERENYE ZÖLD VÁROS”CÍMŰ PÁLYÁZAT 

BENYÚJTÁSÁRÓL 

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 felhívja a figyelmet, hogy a zöld város pályázat és a közbeszerzési terv 

módosítása napirendi pontokat meg kellett volna cserélni, hiszen előbb el kellett volna 

fogadni a pályázat benyújtását és ezt követően módosítani a közbeszerzési tervet. 

 

Czikora Györgyné kifejezetten örül a projektnek. Évek óta nagy problémának tartja, hogy 

nincs a városban nyilvános WC. Ez nem férne bele a projektbe? 

 

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy erre a problémára nyitott a Városháza az 

orvosi rendelő és a kisterenyei ügyfélszolgálat. Hozzáteszi, hogy a jövőben jelentősebb pénz 

fog pályázatok révén érkezni a városba, bár vannak, akik nem nézik jó szemmel. A pénzeket 

szeretnék értelmesen elkölteni. A város jelentős zöld felülettel rendelkezik, ami a fűnyíráskor 

illetve az avarhulláskor probléma. Viszont vannak olyan részek, ahol pl. a kastélykertben, 

Bányavárosban, Kossuth Iskolánál, ahol a növények állapota már nem megfelelő, ezeket 

szeretnék rendbe tenni. A Városháza és a lakótelep környékén nagyon sok a betonfelület és 

szeretnék ezt a területet is zöldebbé, fásabbá tenni. Ugyancsak szeretné, hogy a Városház 

téren a nem működő kutat szökőkúttá alakítsák át. Ebbe a pályázatba került bele a Luzsinszky 

kastély megvásárlása és ott id. Szabó István hagyatékának elhelyezése. Az egyes elemek akár 

a pályázatok között is áthelyezhetőek. 

 

Cseresznyés István kéri a polgármestert, hogy gyűjtse össze a csípős megjegyzéseit az ülés 

végére és ott beszéljék meg azokat. Így mindenki jobban járna. Kérdi, hogy volt-e a mai 

ülésen olyan előterjesztés, melyre nem igennel szavazott. Előbb-utóbb meg fogja kérni a 

hivatalt, hogy az elmúlt 6 év előterjesztéseit listázzák ki, hogy hányat szavazott meg, hány 

százalék volt a tartózkodás és mennyi volt a nem szavazata. Nagyjából tudja ezeknek az 

arányát és a polgármester is megdöbbenne, hogy mennyire konstruktívan áll a dolgokhoz. 

Van egy-két téma, amiben nem értenek egyet, nem kell hangsúlyozni, hogy politikai 

testületről van szó. Nem érti, hogy a polgármester miért nem tud más véleményt is elfogadni a 

sajátján kívül. 

 

Nagy-Majdon József polgármester sajnálja, hogy Cseresznyés István magára vette az 

elhangzottakat, mert ő nevet nem mondott, de ha Cseresznyés István magára ismert, akkor 

volt valami valóságalapja. Úgy látja, hogy az, ami a testületi ülésen történik és az, amit 

Cseresznyés István leír, az két különböző dolog. 

 

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

fogadta el: 

98/2016.(VIII.31.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-2.1.2-15-BA1 

számú, „Zöld város kialakítása” című pályázati kiírásra pályázat benyújtásáról szóló 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
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A képviselő-testület a TOP-2.1.2-15-BA1 számú pályázati konstrukció keretében jóváhagyja a 

„Bátonyterenye zöld város” című pályázat benyújtását.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére és a 

szükséges dokumentumok aláírására.  

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

9. JAVASLAT „HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” CÍMŰ 

PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Sulyok Tibor a Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a 

határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek. 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy arról van szó, hogy Bátonyterenye a 

megyei önkormányzat konzorciumi partnereként Pásztó és Szécsény városával együtt szabad 

vállalkozási zónák kapcsán fog benyújtani foglalkoztatási paktum pályázatot, együtt 

esélyesebbek, és így költségtakarékosabb. Ebből a város nem sok pénzt kap, eredménye 

azoknál az embereknél jelentkezik majd, akik el fognak helyezkedni a munka világában, 

illetve a cégeknél, amelyek szabad munkaerőpiaci kapacitással rendelkeznek. A több, mint 

egymilliárd forint a munkaügyi központon keresztül kerül kiosztásra. 

 

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

fogadta el: 

99/2016.(VIII.31.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta TOP-5.1.2-15 „Helyi 

foglalkoztatási együttműködések” című pályázat benyújtását és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) A Képviselő-testület egyetért a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” (TOP-5.1.2-

15 ) című pályázat benyújtásával. 

 

Határidő: pályázati kiírás szerint 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

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

- a konzorciumi megállapodás aláírására, 

- a pályázathoz szükséges előkészületek elvégzésére, 

- a pályázat összeállítására és benyújtására, melynek során akkreditációval, 

referenciákkal rendelkező tanácsadó szervezet munkáját is igénybe veheti. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 
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10. ELŐTERJESZTÉS FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT ELFOGADÁSÁRÓL A 

KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy az előterjesztés az 1,3 milliárdos 

csatornázási pályázatról szól, mellyel kapcsolatban a Kormány támogatásáról biztosította a 

térséget és a várost. A pályázatban az önkormányzat konzorciumi partner és felhatalmazzák a 

Nemzeti Fejlesztési Programirodát a pályázat és a projekt teljes körű menedzselésével. A 

város részéről Gubán Zoltán a kapcsolattartó, egyeztető. 

 

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

javaslatot megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a 

testületnek. 

 

Czikora Györgyné örül a pályázatnak, az sok ember életminőségét fogja megjavítani. 

 

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

fogadta el: 

100/2016.(VIII.31.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat keretében úgy dönt, 

hogy a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 „Bátonyterenye Város szennyvízelvezetésének 

fejlesztése” projekt megvalósítása érdekében a határozat melléklete szerinti Felhatalmazó 

nyilatkozat tartalmát elfogadja. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy-Majdon József polgármestert a Felhatalmazó 

nyilatkozat aláírására.  
 
 

Határidő: azonnal és értelemszerűen 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

11. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI 3732/20 HRSZ-Ú GARÁZS ALTALAJ 

ÉRTÉKESÍTÉSÉRE 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Sulyok Tibor a Gazdasági és 

Városfejlesztési 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 12 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

101/2016.(VIII.31.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei 

3732/30 hrsz-ú garázs altalaj értékesítésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 
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A Képviselő-testület értékesíti a bátonyterenyei 3732/30 hrsz-ú „garázsépület” megjelölésű 

ingatlan 27 m
2
 nagyságú önkormányzati tulajdonú altalaját Nagybalázs Dániel 3070 

Bátonyterenye, Dózsa György út 8/A. sz. alatti lakos részére 1.350 Ft/m²  + Áfa fajlagos áron, 

mindösszesen: 36.450 Ft + ÁFA eladási áron. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

12. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI 3745/23 HRSZ-Ú „BEÉPÍTETT TERÜLET” 

MEGJELÖLÉSŰ INGATLAN (GARÁZS ALTALAJ) ÉRTÉKESÍTÉSÉRE 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

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

javaslatot megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a 

testületnek. 

 

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

fogadta el: 

102/2016.(VIII.31.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei 

3745/23 hrsz-ú „beépített terület” megjelölésű ingatlan (garázs altalaj) értékesítésére 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület értékesíti a bátonyterenyei 3745/23 hrsz-ú kivett „beépített terület” 

megjelölésű 19 m²  nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlant (garázsaltalaj)  Zsignár 

Tibor 3070 Bátonyterenye, Jedlik út 8. sz. alatti lakos, mint a 3745/23/A hrsz-ú 

„garázsépület” megjelölésű ingatlan tulajdonosa részére 1.350 Ft/m²  + Áfa fajlagos áron, 

mindösszesen: 25.650 Ft + Áfa eladási áron. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 

Az adásvétellel kapcsolatos minden költség a vevőt terheli. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

13. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE, MAKARENKO ÚT 24. SZ. ALATTI 

EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA INGATLANHASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ 

MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉRE 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és Sulyok Tibor a Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a 

határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek. 
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

103/2016.(VIII.31.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye, 

Makarenkó út 24. sz. alatti Ezüstfenyő Idősek Otthona ingatlanhasználatára vonatkozó 

megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú Bátonyterenye, Makarenkó út 24. sz. alatti 

1400/2 hrsz-ú „szociális otthon” megjelölésű ingatlan Ezüstfenyő Idősek Otthona (székhely: 

3078 Bátonyterenye, Makarenkó út 24., törzsszám: 451018, képviseletében eljár: Palicza 

Györgyné mb. igazgató) részére történő térítésmentes használatba adására vonatkozó 

megállapodás-tervezetet - a határozat mellékletét képező tartalommal - jóváhagyja és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

14. JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE 

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. 

 

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

fogadta el: 

104/2016.(VIII.31.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 

bérlakások értékesítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 

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 jogosultak részére értékesíti az alábbi önkormányzati 

tulajdonú lakásokat:  

 
Bérlő 

neve 

 

Vevő, 

tulajdonjogot 

szerző neve 

Lakás címe, 

Bátonyterenye, 

 

Hrsz. 

bátonyterenyei 

 

Lakás 

területe 

m² 

Forgalmi 

érték 

Ft-ban 

Vételár 

megfizetésének 

módja, összege 

Vargáné 

Szabó 

Tünde  

Varga 

Nikoletta 

(gyermek) 

 

Jedlik út 2. 1/1 

 

 

2748/17/A/3 

 

 

49 

 

 2.800.000 Ft 

részletfizetéssel, a 

vételár a forgalmi 

érték 60 vagy 50 %-a 

Dhieb-

Gortva 

Márta 

Andrea 

 

Dhieb-

Gortva 

Márta 

Andrea 

 

Iskola út 17. 4/4. 

 

3761/3/A/18 

 

52 

 

2.900.000 Ft 

 

részletfizetéssel, a 

vételár a forgalmi 

érték 60 vagy 50 %-a 
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2. A Képviselő-testület felkéri az önkormányzati bérlakások értékesítésének lebonyolításával 

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

kérelmezőket értesítse és a Rendeletben foglalt feltétételek szerint az adásvételi szerződéseket, 

valamint a fennálló tartozások rendezésére vonatkozó részletfizetési megállapodásokat 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 
 

 

15. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE, ÓZDI ÚT 9. SZ. ALATTI INGATLAN INGYENES 

HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

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

javaslatot megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a 

testületnek. 

 

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

fogadta el: 

105/2016.(VIII.31.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye, Ózdi 

út 9. sz. alatti ingatlan ingyenes használatára vonatkozó szerződés meghosszabbításáról szóló 

előterjesztést az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület hozzájárul a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók 

Szövetségével a Bátonyterenye, Ózdi út 9. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 

ingyenes használatára megkötött és 2016. augusztus 31-én lejáró ingatlanhasználati 

szerződés 2 hónappal, 2016. október 31-ig történő meghosszabbításához.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert szerződés módosítására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

16. JAVASLAT KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉRE 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot 

megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. Az 

előterjesztést alaposan megvitatták. Kifejtette az ülésen, hogy a Szövetség zömében 

Mátraverebélyben végzi a tanodai tevékenységét. Ezzel kapcsolatban nemtetszését fejezi ki. 

Bátonyterenyén is van elég megoldásra váró probléma. 
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Várszegi István kérdése, hogy a Szövetségtől kapott-e bárki meghívást a mai ülésre. 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a Szövetség képviselői személyesen 

keresték meg az aljegyzőt az üggyel kapcsolatban. 

 

Kiss László aljegyző hozzáteszi, hogy a Szövetség megkapta az előterjesztést és az ülés 

időpontjáról is értesítve lett. 

 

Czikora Györgyné úgy látja, hogy ha itt nincs akkora igény a tevékenységére, akkor oda 

megy, ahol örülnek annak, amit csinál. Sokszor volt az Ózdi út 9-ben és tudja, hogy milyen 

tevékenységet folytatnak. 30-40-50 család gyermekeinek könnyíti meg az életét az, hogy 

foglalkoznak velük. 20 éve csinálják, ez idő alatt tettek és tesznek most is. 

 

Letovai Zoltán alpolgármester kérdése, hogy a két hónap elteltével hol folytatja a Szövetség 

a munkáját és az új helyükön a lakosság ehhez hogyan áll hozzá, fel lett-e mérve, hogy ott 

mennyire lelkesen fogadják őket. 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy első kézből származó információja nincs 

arról, hogy hol folytatják tevékenységüket. Pletykák alapján értesült arról, hogy egy, az 

egyházi iskolával szemközti ingatlant vásároltak meg és ott folytatnák a tevékenységüket. 

Véleménye szerint a szomszédokat senki nem kérdezte meg.  

 

Molnár Ferenc felveti, hogy amennyiben valós, hogy Kisterenyén folytatják, akkor a 

Nagybátony faluból járó gyerekek hogyan fognak átjutni Kisterenyére. Az utóbbi két évben 

nem látott a korábbihoz hasonló mozgást az épületben. Elenyésző a náluk foglalkoztatott 

közfoglalkoztatottak száma. Nem tetszik neki az sem, hogy a fegyelmi okokból kikerült 

közmunkásokat ők tárt karokkal fogadják. Ők hozzák létre valójában a szegregátumot, régen 

együtt tudtak tanulni a gyerekek. 

 

Letovai Zoltán alpolgármester véleménye az, hogy amíg nincs valós hely, és a lakosság 

részéről sincs tényleges támogatottság, addig nem támogatja a megállapodás elfogadását. 

 

Rákos Szabolcs alpolgármester utal arra, hogy korábban az érintett szervezetnek elég sok 

kérdést tett fel, amire nem kapott választ és vannak olyan problémák, melyeket azóta sem 

orvosoltak. Nem látja, hogy változott volna a szervezet és a helyi Szociális Központ közötti 

együttműködés. A telepprogram problémáit azóta sem kezelték. Mit várjanak egy olyan 

szervezettől, amely újra beadta a kérelmét, de a testület ülésére el sem jött, nem tudnak nekik 

kérdéseket feltenni és a megoldásban sem közreműködőek. Maga részéről nem támogatja a 

megállapodás megkötését és ezt a kisterenyeiek többsége nevében is mondja. 

 

Czikora Györgyné javasolja, hogy az előterjesztést vegyék le napirendről és a vitát a 

következő ülésen folytassák Berki Judit és Szomora Szilárd jelenlétében. 

 

Cseresznyés István kérdése, hogy ki kezdeményezte a közművelődési megállapodás 

megkötését és kinek van erre szüksége. Nem látja azt, hogy a Szövetség igyekezne 

együttműködni a városi intézményekkel. Van-e egyáltalán értelme és meg lehet-e tartalommal 

tölteni. 
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Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a kezdeményező a szövetség volt, nekik 

szükséges pályázatokhoz a megállapodás. 

 

Molnár Ferenc úgy véli, hogy ha a szövetségnek ez fontos lenne, akkor az ülésen jelen kellene 

lenniük. 

 

Nagy-Majdon József polgármester nem javasolja az előterjesztést napirendről levenni, 

megkéri a testülete, hogy hozzon döntést a határozati javaslatról. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 0 igen, 8 nem és 4 tartózkodás szavazattal a 

határozati javaslatban foglaltakat nem fogadta el. 
 

 

17. JAVASLAT A MÁTRAALJA TÉRSÉGFEJLESZTŐ NKFT. ÜGYVEZETŐJE 

JOGVISZONYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA, DÍJAZÁSÁNAK 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy a többi önkormányzati cég ügyvezetőjének 

bérezést már korábban rendezték. Most megszűnt Becsó Károly jogviszonya előző 

munkahelyén, így vált aktuálissá ez a javaslat. Egy fejlesztési cég ügyvezetője meglátása 

szerint nem töltheti be a posztját fizetés nélkül. 
 

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

javaslatot megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a 

testületnek. 
 

Czikora Györgyné utal arra, hogy dr. Becsó Károly esetében korábban kérte, hogy ő ne 

ugyanazt a fizetést kapja kb fél évig, mint más ügyvezetők, akik korábban már bizonyítottak. 

Egyenlőre ő még nem tett le semmit az asztalra, ez a többiekkel szemben is tisztességesebb 

lenne. 

 

Cseresznyés István sem tartja tisztességesnek, hogy egy egyszemélyes cég vezetője 

ugyanakkora bérezésben részesül, mint azok, akik sok embert foglalkoztatnak. Nem támogatja 

az előterjesztést. Javaslatot tesz inkább sikerdíj megállapítására nyertes vagy sok munkát 

igénylő pályázatok után. A munka, amit végez, nem kézzelfogható, a bért lépcsőzetesen 

emelné a számára. 

 

Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy Becsó Károly is tiltakozott a mostani 

javaslat ellen, de ő erőltette a jogviszony rendezését. A sok vagy kevés kérdése viszonyítás 

dolga. Összehasonlítja a képviselők fizetését és az azért végzett munkát egy olyannal, aki 

minden nap min. 8 órát dolgozik. A sikerdíj ötletét nem támogatja, hiszen a feladat az, hogy 

előkészítse illetve lebonyolítsa a pályázatokat és nem, hogy lobbizzon értük. A 42-43 hektáros 

ipari park fejlesztésére Bátonyterenye 1,2 milliárd forintot célzott meg, ebben benne van az 

ö9sszekötő út is. A zöld város pályázat kb. 850 millió forintos pályázat, emellett még vannak 

más pályázatok is. Viszont a kiírási feltételek miatt a szociális városrehabilitáció pályázatra 

nem adnak be pályázatot. A TOP-os pályázatokban mintegy 3-3,5 milliárd forint várható a 

városba, emellett lesznek még a GINOP pályázatok is. Becsó Károly feladata nem csak az, 

hogy ezeket a pályázatokat végigmenedzseli, cégeknek is segít a pályázatoknál. A végzett 

munka nem attól függ, hogy ki mióta cégvezető, vagy hány embert alkalmaz, vagy mennyi 

pénzt hoz ide, hanem attól, hogy minden rendben menjen. 
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Czikora Györgyné nem támogatja a sikerdíjat, inkább a fix bér mellett van, de az legyen 

kevesebb, mint a többi ügyvezetőé. 

 

Nagy-Majdon József polgármester sem támogatja a sikerdíjat, viszont bízik abban, hogy a 

bér a pályázatoknál elszámolható lesz a menedzsment költségeinél. Várhatóan az új ipari 

parkból is bevétele lesz majd a cégnek. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen, 2 nem és 2 tartózkodás szavazattal az 

alábbi határozatot fogadta el: 

106/2016.(VIII.31.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátraalja 

Térségfejlesztő NKft. ügyvezetője jogviszonyának megváltoztatásáról, díjazásának 

megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület – tulajdonosi hatáskörében, alapítói jogkörében eljárva – egyetért 

azzal, hogy Dr. Becsó Károly, a Mátraalja Térségfejlesztő NKft. ügyvezetője megbízatását 

2016. szeptember 1-től munkaviszony keretében lássa el. Személyi alapbérét 2016. szeptember 

1-től havi bruttó 400.000 Ft összegben állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt döntése alapján 2016. szeptember 1-i hatállyal a 

társaság Alapító Okiratának 11.2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„11.2. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszony keretében látja el.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társaság Alapító Okiratának 

módosításával kapcsolatos dokumentumok, az Alapító határozat, az egységes Alapító Okirat 

és a munkaszerződés aláírásával.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

4. A Képviselő-testület utasítja a társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat 

módosításának cégbírósághoz történő bejelentéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: Dr. Becsó Károly ügyvezető 
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EGYEBEK 
 

Rákos Szabolcs alpolgármester tájékoztat arról, hogy Fülek és Ipolyhídvég testvértelepülések 

EACEA pályázatot kívánnak benyújtani, melynél partnerként részt venne Bátonyterenye is. 

Kéri, hogy a testület járuljon hozzá, hogy Bátonyterenye a pályázatokban partnerként 

szerepelhessen. Ez anyagi vonzattal nem jár. 

 

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

el: 

107/2016.(VIII.31.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Fülek és 

Ipolyhídvég testvértelepülések által beadásra kerülő EACEA pályázatokban Bátonyterenye 

Város Önkormányzata partnerként történő közreműködésére vonatkozó javaslatot és ahhoz 

hozzájárulását adja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 
 

 

Nagy-Majdon József polgármester tájékoztat arról, hogy a haláleset miatt megüresedett 1. 

számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására  kiírt pályázatra nem volt jelentkező, ezért a kéri a 

testületet, hogy járuljon hozzá, hogy a pályázati felhívást ismételten és pozitív elbírálásig 

folyamatosan megjelentethesse. 

 

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

el: 

108/2016.(VIII.31.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a megüresedett 1. sz. 

felnőtt háziorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat ismételt kiírására vonatkozó javaslatot 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület egyetért a 46/2016.(IV.29.)Öh.sz. határozatban elfogadott, a 

Bátonyterenye 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázati kiírás 

folyamatos és ismétlődő megjelentetésével a pályázat pozitív elbírálásáig. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat lefolytatásával kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve pályázati kiírás szerint 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 
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Cseresznyés István szerint most érkezett el az idő, hogy a polgármester tájékoztasson a 

börtön ügyében, illetve reagálni szeretne a sajtótájékoztatóra. Kéri a valótlanságok 

helyreigazítását. A polgármester szerint őt 2014-ben nem választották meg országgyűlési 

képviselőnek. Ez valós, hiszen soha nem indult az országgyűlési képviselő választáson. 2014-

ben kevesebb szavazatot kapott polgármester jelöltként, mint 2010-ben Fehér Miklós. 

Tudomása szerint ilyen néven jelöl nem indult soha Bátonyterenyén JOBBIK-os színekben. A 

JOBBIK 2010-es polgármester jelöltje Puszta Miklós volt. Puszta Miklós 621 szavazatával és 

12,71%-ával szemben ő 683 szavazatot kapott, ami 17,58%. A polgármester vele 

kapcsolatosan folyamatosan a bukás szót használja, amit ő másképp gondol. Úgy véli, hogy 

nagyon jó eredményt ért el: 2010-ben a semmiből egyéni választókerületben 170 szavazatot, 

24%-ot kapott, 2014-ben 221 szavazatot, 33,08%-ot kapott és 4 szavazattal maradt alul egyéni 

választókörzetben. Ezt nagyon jó eredménynek tartja. A polgármestertől ez ügyben 

helyreigazítást kér ez ügyben, az általa elmondottak nem igazak, ez mind nyilvános adat, ami 

tudatosan torzítva lett közölve. Kéri, hogy a polgármester óvatosan bánjon a bukott szóval, 

hiszen a börtön ügyében a polgármester bukott el kétszer. 

 

Nagy-Majdon József polgármester elismeri, hogy abban tévedett, hogy nem Fehér, hanem 

Puszta Miklós indult a választáson. Sajnálja Cseresznyés Istvánt, mert egy nagy hazugság 

áldozata, mert elhitették vele, hogy vezető alkat. 2010-ben a JOBBIK jelöltje a városban 1526 

szavazatot kapott, ugyanannyit mint a baloldali Juhász Gábor. Azt, hogy Cseresznyés István 

szavazata nőtt és az övé csökkent, azt betudja a lokálpatrióták átállásának. Kéri Cseresznyés 

Istvánt, hogy kövesse meg őt, a testületet és mindenkit, hiszen hazudott, mert neki és a 

városvezetésnek sem volt tudomása a börtön pályázatról, meg is tudja mutatni az ezzel 

kapcsolatos két levelet. Addig nem is nyilatkozott a börtön ügyében, amíg nem volt pontos 

információja. A kérdés az, hogy a politikában meddig van tűrhetőség, és mikortól sértik az 

embert a méltóságában. Nem akarja részletezni, hogy mit kapott az internetes felületen,m 

vagy hogyan beszélnek róla a szeánszokon. Véleménye szerint ebben várszegi István is benne 

van. A belső levelezésekben ki kopasz zsidónak nevezték őt. Cseresznyés István a saját 

sikerének tartja, hogy nem lesz börtön, holott a városvezetés semmit nem tudott a Kormány 

döntéséről, holott a pályázatot kétszer is visszavonták. A börtönkérdésből hisztériát csináltak. 

Kéri, hogy Cseresznyés István kövesse meg őt azért, amiért azt állította, hogy „a polgármester 

az egész országot lóvá tette tudatosan és felettébb aljas módon jogi háttértámogatással a 

hivatal részéről”. Cseresznyés István vonja le a konzekvenciát és mondjon le a városi 

képviselői tisztségéről, mert nem a város érdekeit szolgálja, hanem saját egyéni ambícióit. 

 

Rákos Szabolcs alpolgármester nem gondolta volna, hogy Cseresznyés István mindezt elő 

meri hozni. Többük számára ismerős az a szó, hogy gerinc, de abban nem biztos, hogy a 

teremben mindenkinek az. Cseresznyés István a JOBBIK honlapján, vagy az újságban teljesen 

más dolgokat ír le, mint ami elhangzik a testületin, vagy a hivatalos tájékoztatókon, 

hazugságokat közöl, ami nem korrekt dolog. Úgy látta, hogy a hosszú békétlenkedés után 

most már nagy az összefogás a maconkai városrészben, tudnak együtt gondolkodni, dolgozni, 

amihez lehet az kellett, hogy Cseresznyés István kicsit a peremre kerüljön ott. Kéri a 

képviselőt, hogy ezt a háborús színteret ne helyezze át Kisterenyére, nem vevők ott rá, bár van 

pár ember, aki szeretne ehhez csatlakozni. Szeretnék a békés építkezést megtartani 2019-ig, 

amikor majd az emberek a munkájuk alapján fogják megítélni mindannyiukat. Ne 

gerjesszenek hisztériát, háborút, inkább szakmai tanácsot adjon. 
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Várszegi István leszögezi, hogy semmilyen téren nem tolja sem a JOBBIK, sem Cseresznyés 

István, sem a lokálpatrióták, sem senki szekerét, ő a baloldalon az MSZP szekerét tolja. A 

bátonyterenyei embereket képviseli, erre tette le az esküjét. Soha nem is fogja a JOBBIK 

szekerét tolni. Nem hajlandó egymás pocskondiázásába belemenni a városban. Elvárja, hogy 

ezt vele szemben se csinálja senki. Vannak ügyek, amiknél a párt állást foglal, de ez egy 

politikai párt szerepe. Kér mindenkit, hogy fejezzék be a városban a háborús állapotokat, 

kérte korábban a polgármestert is, hogy a FIDESZ-ből kiszakadt emberek között tegyen 

rendet, mert nem ez a városban élők érdeke. A baloldal csak a bátonyterenyei emberek 

érdekében hajlandó lépni. Kéri, fejezze be mindenki a másik pocskondiázását. 

 

Molnár Ferenc nem érti, hogy hogyan lehetséges az, hogy Cseresznyés István a napirendi 

pontok 90-95%-át megszavazza a testületi üléseken, viszont a JOBBIK kiadványaiban már 

teljesen más jön le. A testületin rendben vannak a dolgok, az újságban viszont minden le van 

húzva. 

 

Cseresznyés István azt válaszolja, hogy 95 %-ot támogat a javaslatok közül, ezekkel az 

újságban már nem foglalkozik. A maradék 5%-ről mondja el a véleményét az újságban vagy a 

közösségi oldalán. Meglátása szerint minden ellenzéki vélemény 6 éve már 

hangulatgerjesztésnek számít. A számára bicskanyitogató témákba szokott beleállni, nem kell 

mind a 12 képviselőnek egyet érteni. Felfoghatatlan, hogy ennyire nem tudják tolerálni a más 

véleményt. Úgy látja, hogy a maconkai közösséget teljesen homogénné tették, hat évig próbált 

a mérleg nyelve lenni, de megelégelte ezt. Ma már úgy látja, hogy amit annak idején 

kitaláltak, kezd jól működni, de ennek az volt az ára, hogy ő kijöjjön onnan. Nem hiszi el 

hogy a városvezetés hónapokon keresztül nem tudott semmit a börtönről. Az újságban az 

ezzel kapcsolatos véleményét írta le. Miért gondolják azt a FIDESZ-es képviselők, hogy ők 

többek, jobbak nála? Senkinek a magánéletébe nem ment bele, csak a politikai dolgokat 

véleményezte. 

 

Nagy-Majdon József polgármester utal a közösségi oldalon Cseresznyés István által tett 

megjegyzésre, mely szerint tegyenek érte, hogy a bátonyterenyei polgármester ne legyen a 

börtön rabja, vagy a hozzászólók értekezéseire a gödöllői építkezésről, mely nem igaz. Egy 

zártkörű megbeszélésen elhangzott, hogy mindegy, hogy igaz vagy nem igaz, csak járassák le 

a polgármestert. Ebbe Cseresznyés István is beleállt. Nem érdekek és értékek mentén 

politizálnak, hanem egy gyűlöletkampányt folytatnak. Bukott vagy lebukott emberek 

vájkálnak a magánéletében. Elnézést kér Lavajné Dóka Éva korábbi polgármestertől, aki 

mindezt már 2010-ben látta, hogy ezek az emberek beálltak mögé, viszont most már 

Cseresznyés István mögött sorakoznak fel. Ő polgármesterként fogadta Gyurcsány Ferencet 

és Novák Elődöt is Bátonyterenyén. Vannak emberek, akik nem szeretnének békét a 

városban, de meg fogja magát védeni egy bizonyos határon belül. Senki nem fogja elviselni, 

hogy olyan szinten pocskondiázzanak egy embert, ahogy az történt. Cseresznyés István vagy 

Várszegi István soha nem kérte ki azt, hogy ne beszéljenek úgy a polgármesterről. Ő szemtől 

szemben mondja el, hogy mi a problémája. 

 

Molnár Ferenc úgy látja, hogy abban különbözik Cseresznyés Istvántól, hogy őt hátulról 

nem vezérli senki, csak a választói. Nem tudni, hogy jó lett volna-e a börtön vagy sem. Arról 

nem beszélnek, hogy milyen káoszból emelkedett ki a város a mostani vezetéssel. A városban 

menő hazugságokat és szóbeszédet kellene megakadályozniuk a képviselőknek. 
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Cseresznyés István elmondja, hogy ő a testületi ülésen, ami olyan azt meg szokta kérdezni, 

van véleménye a dolgokról. Viszont ha úgy látja, hogy információt tartanak vissza, vagy 

olyan dolog történik, ami nem való, akkor őt nem vezéreli senki. A börtön ügyében is 

kérdezett, de a válasz nem volt kielégítő. A cikk megírásánál nem vezérelte senki. Annak 

megjelenését követően hívták meg a bátonyterenyei civilek a megbeszélésre, ahol a következő 

lépésekről döntöttek. Nem érzi azt a bizalmat, hogy információkat osztanának meg vele a 

városvezetés részéről. Örül annak, hogy a polgármesternek kiterjedt lehallgató hálózata van. 

 

Dr. Lengyel Tamás jegyző megjegyzi, hogy neki nem a JOBBIK-kal van problémája, hanem 

Cseresznyés Istvánnal azon rosszindulat miatt, amit a hivatallal szemben mutat. A hivatal sem 

eddig, sem ezt követően nem vezette és vezeti félre a képviselőket. Az elmúlt másfél évben 

egy lépést sem tettek a börtön építése ügyében. Cseresznyés István fél információkból téves 

következtetéseket közölt, közreműködött a hangulatgerjesztésben, amit a hivatal nevében 

visszautasít. 

 

Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy ő is a sajtóból értesült a börtönnel 

kapcsolatos Kormány döntésről. 

 

Rákos Szabolcs alpolgármester ismét kéri Cseresznyés Istvánt, hogy ne teremtsenek háborús 

hangulatot Kisterenyén. Ne álljon ennek a folyamatnak az élére. Építő jellegű kritikákat 

fogalmazzanak meg inkább, a békés építkezést folytassák. 

 

Letovai Zoltán alpolgármester kéri a testületet és azokat az embereket, akik különféle 

véleményeket formálnak a képviselőkön keresztül, hogy egy itinert nyújtsanak a 

városvezetésnek a jövőben, hogy milyen fejlesztéseket csináljanak, milyen fejlesztésekre 

figyeljenek oda, milyen irányba menjenek és megelőzzék a parttalan vitákat. 

 

Czikora Györgyné szerint mindegy, hogy milyen pártnak a tagjai, de az kötelező, hogy 

emberek maradjanak, ne alázzák meg a másik embert. 

 

Nagy-Majdon József polgármester a következő napirendi pont megtárgyalására zárt ülést 

rendel el, a testület nyilvános ülését 16 óra 30 perckor berekeszti. 

 

A Képviselő-testület ülése ezt követően zárt ülés keretei között folytatódik, melyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 
 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Nagy-Majdon József     dr. Lengyel Tamás 

polgármester                jegyző 
 

 


