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Bátonyterenye Város Önkormányzata 

                  Képviselő-testülete  

 

1/2019.(I.24.) Önk. sz. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 24-én 

megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak:   12 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján  

  Dr. Lengyel Tamás jegyző 

  Dr. Sal Klára aljegyző 

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

  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 15 óra 14 perckor megnyitja. Javasolja a 

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

meg. 

 

Várszegi István ügyrendi hozzászólásában elmondja, hogy nem látja indokoltnak, hogy az 5. 

napirendi pontot a testület zárt ülés keretében tárgyalja meg. 

 

Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy az előterjesztés kapcsán két képviselő is 

érintett, ezért indokoltnak tartja a zárt ülés keretei között történő tárgyalást. 

 

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

elfogadta: 

 

Nyilvános ülés keretében: 

 

1. Javaslat „kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

2. Javaslat a Bátonyterenye 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi munkakör 

betöltésére kiírt pályázat elbírálására, valamint a körzet helyettesítő háziorvosi 

tevékenység keretében történő ellátására 
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

3. Javaslat a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala bátonyterenyei 

általános iskolai körzetek kijelöléséről szóló, a 2019/2020. tanévre vonatkozó 

tervezetének véleményezésére 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

4. Javaslat a bátonyterenyei 0201. hrsz-ú külterületi lakott hely elnevezésére 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
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Zárt ülés keretében: 

 

5. Előterjesztés „a 21-es sz. főút Salgótarjánt elkerülő és országhatár közötti szakasz 

fejlesztésének előkészítése” kapcsán a Bátonyterenye területét érintő útszakasz 

vonalvezetésének véleményezésére 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. JAVASLAT „KIEGYENLÍTŐ BÉRRENDEZÉSI ALAP TÁMOGATÁSRA” PÁLYÁZAT 

BENYÚJTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 

 
Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy az elmúlt évben a hivatalban dolgozó 

köztisztviselők illetményalapját 20%-kal sikerült megemelni, amihez most van lehetőség 

kormányzati támogatás benyújtására. 

 

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

megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.  

 

Cseresznyés István támogatásáról biztosítja a javaslatot, hiszen a köztisztviselői béralap 11 

éve változatlan és nem tudja, hogy mi az oka annak, hogy kormányzati szinten nem történik 

meg a béralap emelése. Ehelyett a Kormány rátolja az önkormányzatokra, hogy spórolják meg 

az emelést és emellé csinál egy kiegyenlítősdit, hogy a tehetősebb városok magasabb 

iparűzési adójából átteszi a kevésbé tehetősekhez. Azokon a településeken, ahol nincs 

lehetőség az emelésre, ott viszont még mindig ugyanezen a béren vannak a köztisztviselők. 

Bátonyterenyének volt lehetősége emelni, de ez nem kis teher az önkormányzatnak, ezért 

lenne jó kormányzati szinten emelni. 

 

Nagy-Majdon József polgármester megköszöni a hivatalban dolgozók munkáját, úgy véli, 

hogy erőn felül teljesítenek, meg tudták tartani a jó munkaerőt. A kormányzat szándéka 

egyértelmű, a bürokráciában dolgozókat próbálja kitolni az elsődleges munkaerőpiacra, a 

versenyszférába. A Kormány a támogatásokat az adóerő képességhez köti. Bátonyterenye a 

helyi adók tekintetében nagyvonalú, hiszen a lakosság most kezdi összeszedni magát, a 

településen a munkanélküliség 7%-ra csökkent. A pénzt meg kell hagyni az embereknél, 

aminek következtében fellendülhet a szolgáltató szektor is. Ugyanakkor a helyi 

vállalkozásokat sem szeretnék megadóztatni, egy vállalkozásbarát adópolitikával kívánják a 

cégeket a településre hozni. Viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy a kormányzat az elmúlt 8 

évben másfél milliárd kiegészítő támogatást juttatott Bátonyterenyének. Ez is lehetővé tette, 

hogy ne kelljen helyi adókat kivetni. Ugyanakkor a hasonló méretű települések bátran élnek a 

helyi adó kivetésének lehetőségével, mind a lakosság, mind a vállalkozók tekintetében. 

Igazságtalannak tartja, hogy a Járási Hivatalban dolgozók másfélszer, kétszer annyit keresnek, 

mint a Hivatalban dolgozók. Így az itt dolgozóknak azt az ígéretet tette, hogy egy 5 éves 

időtartam alatt mintegy 50%-os illetményemelésben fognak részesülni. Megköszöni 

Cseresznyés István támogatását. 

 

Várszegi István arra kíváncsi, hogy a béremelés a hivatal valamennyi dolgozóját érintette-e. 
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Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy az előterjesztés egy utólagos 

kompenzációról szól, tavaly egy 22%-os bérrendezésről volt szó, ami mindenkit érintett. 

Ebben az évben minimálisan még 10%-os béremelést terveznek, ami az alapilletmény 

megemelésére irányul. 

 

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

fogadta el: 

1/2019.(I.24.) Öh. sz. 

Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 

Önkormányzat „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” pályázat benyújtásáról szóló 

javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  

 

1. A Képviselő-testület hozzájárul a „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” 

pályázat benyújtásához. 

 

2. A 2019. január 1-től alkalmazott illetményalap 50.000 forint, mely összeg megfelel a 

pályázati feltételnek, miszerint nem lehet alacsonyabb 46.380 forintnál. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős:   Nagy-Majdon József polgármester  

    dr. Lengyel Tamás jegyző  

    Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető  

 

 

2. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE 1. SZ. FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET 

HÁZIORVOSI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁRA, 

VALAMINT A KÖRZET HELYETTESÍTŐ HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG 

KERETÉBEN TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti dr. Abroncsos Tamás Barna pályázót, aki részt 

vesz a napirendi pont tárgyalásán. 

 

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

megtárgyalta és az 1. határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. A 

pályázati kiírás szerint háziorvos szakvizsgás jelöltet vártak, viszont ennek hiányában hozta 

meg döntését a bizottság a pályázattal kapcsolatosan. 

 

Dr. Abroncsos Tamás Barna úgy látja, hogy manapság divatos a háziorvosi helyekre a 

pályázatot úgy kiírni, hogy háziorvosi szakvizsgához kötik. Ebben az esetben nem az történt, 

hogy nem rendelkezik háziorvosi szakvizsgával, 42 éves szakmai múlttal jelentkezett a 

pályázati kiírásra, majdnem 4 évtizeden keresztül körzetben és üzemorvosként dolgozott. 

Mindez az önéletrajzában mindenki számára hozzáférhető volt. Viszont van egy 4/2000-es 

törvény, amely alapján elvárják a leendő háziorvostól, hogy ez a szakvizsgája meglegyen, 

illetve megszerezze. A szakvizsga megszerzése folyamatban van. A tb vizsgát letette, az erről 

szóló dokumentumot mellékelte a pályázati anyagához.  
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Ebben szerepel az, hogy minden további nélkül vállalhat körzeti orvosi tevékenységet, azzal a 

feltétellel, hogy a minisztériummal finanszírozási szerződést köt. Ez tehermentesíti az 

önkormányzatot, mivel a munkabérét megspórolja. Kapott 5 évet arra, hogy a háziorvosi 

vizsgát letegye, a képzésbe már belépett, az illetékes osztályvezetőhöz harmincadikára 

hivatalosak. 

Sajnálattal hallotta, amit Molnár Ferenc mondott, meghívása esetén szívesen részt vett volna a 

bizottsági ülésen. 

Életútját ismertetve elmondja, hogy a verpeléti harckocsi ezrednél kezdett csapatorvosként, 

aztán a kecskeméti honvédkórházban végigjárta a ranglétrát. Dolgozott a parádfürdői állami 

kórházban is osztályvezető főorvosként. Mellékállásban viszont körzeti orvosként és 

üzemorvosként dolgozott. Soha nem állt szakmai eltiltás alatt, mindenki legnagyobb szakmai 

megbecsülésére végezte a munkáját a nyugdíjazásáig. Nyugdíj mellet dolgozott a 

plazmaközpontban laborvizsgáló orvosként, de dolgozott a művese állomáson is Miskolcon 

dializáló orvosként. Szakmai továbbképzéseken is részt vett közben. Kapott két működési 

kártyát a minisztériumtól 5 éves időtartamra, egyrészt mint általános orvos. Megjegyzi, hogy 

a körzeti orvos az általános orvos. Mellé még megvan a szakvizsgához is az 5 éves működési 

engedélye. Úgy véli, a hiányzó szakvizsgát 3 éven belül le fogja tudni tenni. 

 

Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy a Minisztérium főosztályvezetője megerősítette, 

hogy dr. Abroncsos Tamás Barna a jelenlegi papírjaival, végzettségével önálló háziorvosi 

tevékenységet nem láthat el. Megkérdezték az ANTSZ-t is, mely szintén egyértelműen 

nemleges választ adott arra, hogy a doktor elláthatja-e a háziorvosi tevékenységet. A 

doktorban színes és határozott egyéniséget ismertek meg, 600 ezer forintos nettó havi fizetést 

kért, illetve kért egy berendezett szolgálati lakást. Annak tudatában, hogy a doktor papírjai 

érvényesek a háziorvosi feladatok ellátására, alkalmasnak találták arra, hogy a testület elé 

terjesszék a pályázat elbírálását. A doktor kiment több alkalommal a rendelőbe, hogy 

tájékozódjon a körzetről. A benyújtott papírok birtokában viszont nem tudják azt mondani, 

hogy elláthatja a háziorvosi tevékenységet, hiszen a papírjai nem jogosítják fel rá. 

Hangsúlyozza, hogy nem a doktor tudását kérdőjelezik meg. A jogszabály hatályba lépéséig 

ezekkel a papírokkal a háziorvosi tevékenység elvégezhető volt, de most már nem. Felhívták a 

figyelmüket az un. Praxis 1. pályázati rendszer és ebbe lehet jelentkezni a doktor által 

hivatkozott vizsgával. Ez arról szól, hogy a minisztérium kötne a munka Törvénykönyve 

alapján szerződést a doktorral, vagy valakivel, illetve a minisztérium az önkormányzattal 

feladat-ellátási szerződést kötne és a háziorvos jelölt rezidensként tevékenykedik a 

minisztérium foglalkoztatásában egy kijelölt gyakorlóhelyen egy kijelölt főorvos felügyelete 

mellett. Ebben a konstrukcióban tilos lenne, hogy az önkormányzat bármiféle jogviszonyban 

legyen az orvossal, a kért bérezést sem tudnák kiegészíteni. Kiemeli, hogy nem a szakmai 

kompetenciája és ismeretei, hanem a végzettsége alapján nem tudják azt mondani, hogy 

érvényes a doktor pályázata. Január 30-ra van időpontjuk a minisztériumba, hogy 

tájékozódjanak a Praxis 1. pályázati rendszer lehetőségeiről, ahová már szerencsés lenne egy 

kiválasztott orvossal menni. 

 

Dr. Abroncsos Tamás Barna megjegyzi, hogy az elmondottak szerint a jogszabályi 

megnevezés helyettesítő háziorvos, a meghirdetett állást ebben a státuszban tudná betölteni. 

 

Nagy-Majdon József polgármester véleménye az, hogy először találkozva a doktorral, 

fellépése, munkatapasztalata, kompetenciái bizalommal töltötték el a 70 éves életkora ellenére 

is. Utólagosan derült ki a jogi dilemma. Úgy gondolja, hogy nem venné el egy fiatalabb 

orvostól a lehetőséget, ezért javasolja újra kiírni a pályázatot. Ezért az 1. határozati javaslatot 

támogatja. A helyzet és a tények ismeretében a 2. határozati javaslat okafogyottá vált. 
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Kiemeli, hogy mivel Bátonyterenye háziorvosi rendszere elöregedett, így egy hosszabb távú 

megoldásban kell gondolkodni. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az 

alábbi határozatot fogadta el: 

2/2019.(I.24.) Öh. sz. 

Határozat 

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

felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról szóló 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a Bátonyterenye 1. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi 

feladatainak ellátására dr. Abroncsos Tamás Barna által benyújtott pályázatot –

háziorvostan szakvizsga hiánya miatt - érvénytelenné, a 120/2018. (XI.30.) Öh. számú 

határozata szerint kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a pályázót tájékoztassa.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

3. JAVASLAT A NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SALGÓTARJÁNI JÁRÁSI 

HIVATALA BÁTONYTERENYEI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK 

KIJELÖLÉSÉRŐL SZÓLÓ, A 2019/2020. TANÉVRE VONATKOZÓ 

TERVEZETÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSÉRE 

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.  

 

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

fogadta el: 

3/2019.(I.24.) Öh. sz. 

Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala bátonyterenyei általános iskolai körzetek 

kijelöléséről szóló, a 2019/2020. tanévre vonatkozó tervezetét, és azzal teljes mértékben 

egyetért.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 
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4. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI 0201. HRSZ-Ú KÜLTERÜLETI LAKOTT HELY 

ELNEVEZÉSÉRE 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

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

javaslatot megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.  

 

Letovai Zoltán alpolgármester jelzi, hogy az előterjesztésben a név szerepel egybe és külön 

írva is. Véleménye szerint a magyar nyelv szabályait alapul véve az elnevezést kötőjellel 

kellene írni Bakos-tanyaként. 

 

Dr. Sal Klára aljegyző megjegyzi, hogy bár a szemnek szokatlan, de a tanyák elnevezését 

egybe írják, ha földrajzi elnevezésről van szó. A külön írt Bakos tanya elnevezést a 

kérelmezők kérték, ezért szerepel kétféle módon is az előterjesztésben. 

 

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

fogadta el: 

4/2019.(I.24.) Öh. sz. 

Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a külterületi lakott 

hely elnevezésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.  A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 

valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 

1991. évi XX. törvény 39.§ (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 

bátonyterenyei 0201 hrsz-ú külterületi lakott hely hivatalos neveként a „Bakostanya” 

elnevezést állapítja meg. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az elnevezéssel kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József  polgármester 

              dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

 

 

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

rendel el, a nyilvános ülést 15 óra 47 perckor berekeszti. 
 

A Képviselő-testület ülése a továbbiakban zárt ülés keretei között folytatódik, melyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 

k.m.f. 

 

 

 

Nagy-Majdon József     dr. Lengyel Tamás 

polgármester                jegyző 


