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Bátonyterenye Város Önkormányzata 

                  Képviselő-testülete  

 

19/2019.(X.30.) Önk. sz. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 30-án 

megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:   10 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján  

  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 10 fő jelen van, Molnár 

Ferenc képviselő az üléstermen kívül tartózkodik, 1 képviselői mandátum betöltetlen, a 

Képviselő-testület határozatképes, az ülést 14 óra 20 perckor megnyitja.  

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi 

javaslatot tárgyalja meg. 
 

A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 10 igen szavazattal az alábbiak szerint 

elfogadta: 
 

1. Gembiczki Ferenc képviselő eskütétele, a megbízólevelének átadása 

Esküvevő: dr. Kalinics Zsaklin a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

2. Előterjesztés a 21-es főút mentén újonnan létesített buszmegállók elnevezésére 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

3. Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, nem képviselő bizottsági tagok és 

tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

4. Javaslat a Városi Önkormányzat naptári éven túli 200 millió Ft összegű fejlesztési 

hitel felvételére vonatkozó 71/2019. (VII.10.) Öh. sz. határozat módosítására  

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

5. Javaslat a Városi Önkormányzat 1812/2018. (XII.23.) Korm. határozattal 

engedélyezett 40 millió Ft összegű fejlesztési hitelszerződés újabb módosítására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

6. Javaslat a Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 2. módosítására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

7. Javaslat önkormányzati bérlakás értékesítésére 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 
8. Javaslat a Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatásának növelésére 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
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9. Javaslat a Mátraalja Térségfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője jogviszonyának 

megváltoztatására, díjazásának megállapítására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

10. Javaslat tanácsnokok megválasztására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

11. Egyebek 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. GEMBICZKI FERENC KÉPVISELŐ ESKÜTÉTELE, A MEGBÍZÓLEVELÉNEK 

ÁTADÁSA 

ESKÜVEVŐ: DR. KALINICS ZSAKLIN A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 
 

Molnár Ferenc képviselő megérkezett, a testület létszáma 11 fő. 

 

Nagy-Majdon József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 28.§ (2) bekezdése szerint a 

megválasztott képviselőknek a képviselő-testület alakuló ülésén esküt kell tennie. Gembiczki 

Ferenc képviselő a testület alakuló ülésén munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott részt 

venni, így képviselői esküjét a mostani ülésen teszi le. 

Felkéri dr. Kalinics Zsaklint a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az esküt vegye ki, 

majd azt követően a megbízólevelet adja át. 

 
Dr. Kalinics Zsaklin a HVB elnöke ismerteti, hogy az eskü szövegét a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 1. sz. melléklete tartalmazza. Megkéri 

Gembiczki Ferenc képviselő az eskü letételére. 

Gembiczki Ferenc képviselő eskütételéről külön jegyzőkönyv készült, mely a jelen jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

 

Az eskütételt és az esküokmány aláírását követően Dr. Kalinics Zsaklin a HVB elnöke átadja 

a képviselői megbízólevelet és gratulál Gembiczki Ferenc képviselőnek. 

 

 

2. ELŐTERJESZTÉS A 21-ES FŐÚT MENTÉN ÚJONNAN LÉTESÍTETT 

BUSZMEGÁLLÓK ELNEVEZÉSÉRE 

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 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 
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103/2019.(X.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 21-es főút mentén 

újonnan létesített buszmegállók elnevezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

A Képviselő-testület a Nagybátony Béke úti csatlakozásnál lévő buszmegállónak a közelében 

található hegyről „Bátonyterenye Sulyom-hegy”, az Ipari Park melletti megállónak pedig a 

„Bátonyterenyei Ipari Park” nevet adja.    

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Nagy-Majdon József  polgármester 

 

 

3. JAVASLAT A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK, NEM KÉPVISELŐ 

BIZOTTSÁGI TAGOK ÉS TANÁCSNOKOK TISZTELETDÍJÁRÓL SZÓLÓ 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
  

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a képviselői tiszteletdíjak több mint 10 

éve változatlanok az önkormányzatnál. Rendezésre kerültek a köztisztviselői illetményalapok 

a hivatalnál, így most ehhez igazítják a képviselői tiszteletdíjakat. 

 

Gembiczki Ferenc az Ügyrendi valamint Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták a rendelet-tervezetben foglaltak 

elfogadását javasolják a testületnek.  

Várszegi István ismerteti a Pénzügyi Ellenőrző bizottság módosító javaslatát, mely szerint a 

bizottságok működése érdekében a testületi ülésekről távolmaradó képviselőkre vonatkozó 

szankciókat a távolmaradó külső bizottsági tagokra is ki kellene terjeszteni. 

 

Dr. Lengyel Tamás jegyző javaslata, hogy ez maradjon kifejezetten a választott képviselők 

szankciója, a külső bizottsági tagok szankciója maradjon továbbra is az, hogy ha nem végzi el 

a munkáját megfelelően, visszahívható. 

 

Várszegi István kérdése, hogy ennek szabályai akkor hol lesznek leírva, hiszen több esetben 

is előfordult, hogy a bizottság a külső tag távolmaradása miatt nem volt működőképes. 

 

Dr. Lengyel Tamás jegyző szerint a bizottsági elnök felelőssége, hogy a bizottság munkája 

zökkenőmentes legyen. Ha nem látja megfelelőnek a külső tagot, akkor azt jelezze a 

polgármester, a testület felé és tegyen javaslatot a tag cseréjére. 

 

Nagy-Majdon József polgármester  egyetért azzal, hogy a bizottsági üléseken való részvételt 

is szabályozni kell, az 50%-os arányt viszont kevésnek érzi, utóbbit Király Attila is kevesli. 

A módosító indítványban azt terjeszti a testület elé, hogy a 4.§-ban az 50%-os részvételt 70%-

ra módosítsák. 

 

A Képviselő-testület a módosító indítványt 9 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

elfogadta. 
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Sulyok Tibor úgy véli, hogy mivel mindenkinek munkahelye van, így a külső tagok más 

elgondolás alá kell esnie. 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a módosítás a képviselőkre vonatkozott, a 

külső tagok helyzetét később fogja rendezni a testület. 

 

 Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 

alábbi rendeletet alkotta: 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2019.(X.31.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a helyi önkormányzati képviselők, a bizottságok nem képviselő tagjai és a tanácsnokok 

tiszteletdíjáról 
 

 (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

4. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPTÁRI ÉVEN TÚLI 200 MILLIÓ FT 

ÖSSZEGŰ FEJLESZTÉSI HITEL FELVÉTELÉRE VONATKOZÓ 71/2019. (VII.10.) 

ÖH. SZ. HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRA  

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

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

megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.  

Úgy véli, hogy a kastély kiszolgáló épületeire szánt összeget más célokra is lehetett volna 

fordítani, ezt már korábbi ülésen kifejtette. Az óvodát maximálisan támogatja. Egyetért azzal 

is, hogy a kastélyt nem szabad hagyni tönkremenni. 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a döntés egy korábbi döntés módosítása 

egy beruházás érdekében, nem pedig egy új hitel felvételéről.  

 

Király Attila a körzet képviselőjeként örül a beruházásnak. A kastély olyan színfoltja, amit 

nem lehet parlagon hagyni. Örül az óvodának is. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az 

alábbi határozatot fogadta el: 

104/2019.(X.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 

Önkormányzat naptári éven túli 200 millió Ft összegű fejlesztési hitel felvételére vonatkozó 

71/2019. (VII.10.) Öh. sz. határozat módosítására szóló javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1. A 71/2019. (VII.10.) Öh. sz. határozat 1. pontja az alábbiakra módosul: 

A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzatnál felmerült felhalmozási célú kifizetései 

pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében az OTP Bank NyRt-től 200.000.000 Ft összegű 

éven túli fejlesztési hitel felvételéhez az alább felsorolt fejlesztési célokra a következő 

feltételek mellett: 
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1.1.) A SKHU/160/1.1/267 számú „Bátonyterenye PALÓCPORTA kialakítása” című pályázat 

megvalósításához saját forrás fedezetére 141.500.000 Ft. 

1.2.) A TOP-1.4.1-16-NG1- A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyban kiírt „A kisterenyei 

Napsugár tagóvoda fejlesztése” című pályázat megvalósításához saját forrás fedezetére 

58.500.000 Ft. 

 

- fejlesztési hitel célja:   kivitelezési számlák kifizetésére  

átmeneti külső forrás biztosítása 

- hitelkeret:     200.000.000 Ft, azaz kétszázmillió forint 

- éves kamat mértéke:   változó 3 havi BUBOR + 2,5 % 

- kezelési díj:    változó évi 0,50 % (igénybe vett rész után)  

- rendelkezésre tartási jutalék:  változó évi 1,00 % (igénybe nem vett rész után) 

- rendelkezésre tartás:  2020. június 30-ig 

- hiteldíj fizetés:    negyedévente, negyedév utolsó munkanapján, 

illetve szerződés megszűnésekor 

- hitel törlesztés:   2020. június 30-tól kezdődően negyedévente 

- hitel futamideje:    10 év (2020. június 30-tól) 

- lejárat:     2030. március 31. 

- hitel biztosítéka:   egyeztetés szerint 

 

2. A 71/2019. (VII.10.) Öh. sz. határozat 2., 3., 4. pontjai változatlanul maradnak. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

               dr. Lengyel Tamás jegyző 

               Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

 

 

5. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1812/2018. (XII.23.) KORM. 

HATÁROZATTAL ENGEDÉLYEZETT 40 MILLIÓ FT ÖSSZEGŰ FEJLESZTÉSI 

HITELSZERZŐDÉS ÚJABB MÓDOSÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

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

megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

105/2019.(X.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 

Önkormányzat 1812/2018. (XII.23.) Korm. határozattal engedélyezett 40 millió Ft összegű 

fejlesztési hitelszerződés újabb módosítására szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület hozzájárul a Képviselő-testület 136/2018. (XII.14.) Öh. számú 

döntésével és a 1812/2018. (XII.23.) Korm. határozattal engedélyezett, valamint a Képviselő-

testület 14/2019. (II.28.) Öh. számú határozatával módosított OTP Bank NyRt-vel megkötött 

40.000.000 Ft összegű éven túli fejlesztési hitelszerződés alábbiak szerinti módosításához: 
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A 2019. szeptember 27-i rendelkezésre tartási határidő a következő szerint módosul: 

- rendelkezésre tartás:  2019. december 31. 
 

A hitelszerződés többi kondíciói és biztosítékai változatlanul maradnak. 
 

2. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a hitelszerződés módosítása nem tartozik a Stabilitási 

tv. 10/D § (1) bekezdés hatálya alá, ezért az önkormányzatnak a hitelszerződés módosításához 

nincs szüksége a Kormány hozzájárulására. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy az 

OTP Bank Nyrt.-vel a fejlesztési hitelszerződés és a hozzá kapcsolódó fedezeti szerződés 

módosítását aláírják, a szükséges nyilatkozatokat kiadják.  
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

               dr. Lengyel Tamás jegyző 

               Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 
 

 

6. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2. 

MÓDOSÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
  

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

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

elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták a rendelet-tervezetben foglaltak 

elfogadását javasolják a testületnek.  

 

 Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet 

alkotta: 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2019.(X.31.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

7. JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉRE 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodási 

rendelete felülvizsgálat alatt áll, tervezi a kedvezményes lakásvásárlás megszüntetését, 

valamint a díjakat módosítani szükséges. 

 

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

valamint Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a 

javaslatot megtárgyalták a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a 

testületnek. Mindannyian egyetértenek a polgármester által elmondott tervekkel. 
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

106/2019.(X.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 

bérlakás 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 jogosult részére értékesíti az alábbi önkormányzati 

tulajdonú lakást:  

 

Bérlő 

neve 

 

Vevő, 

tulajdonjogot 

szerző neve 

Lakás címe, 

hrsz-a 

Bátonyterenye, 

Lakás 

területe 

m² 

Forgalmi érték 

 

Vételár 

megfizetésének 

módja, összege 

 

Klonka 

Marianna 

 

 

kk. Mátrai Lili 

Viktória 

(unoka) 

 

Ózdi út 49. 

3.em.1. 

2750/1/A/11 

 

54 

 

3.100.000 Ft 

egyösszegben a 

vételár a 

forgalmi érték 

40 %-a 

 

2. A Képviselő-testület felkéri az önkormányzati bérlakások értékesítésének lebonyolításával 

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

kérelmezőt értesítse és a Rendeletben foglalt feltétételek szerint az adásvételi szerződést 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 

 
 

8. JAVASLAT A KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT. MŰKÖDÉSI 

TÁMOGATÁSÁNAK NÖVELÉSÉRE 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Szedlák Imre ügyvezetőt, aki részt vesz a 

napirendi pont tárgyalásán. 

 

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

valamint Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a 

javaslatot megtárgyalták a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a 

testületnek.  

Várszegi István kéri az ügyvezetőt, hogy részletesen fejtse ki, hogy mit takarnak a 

részösszegek. 

 

Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy a közművelődés soha nem lesz rentábilis, 

a rendezvények sokasága miatt nem csodálkozik a pótfinanszírozási igényen. 
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

107/2019.(X.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 

Közművelődési NKft. működési támogatásának növeléséről szóló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében az 

önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Bátonyterenyei Közművelődési NKft. működési 

támogatására elfogadott „egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre” elnevezésű kiadási 

előirányzatot 23.100.000 Ft összeggel megemeli a Társaság folyamatos működőképességének 

biztosítása érdekében. Az előirányzatból az általános működési támogatás 7.500.000 Ft, a 

közművelődési feladatok működési támogatása 9.000.000 Ft, a könyvtári feladatok 

ellátásának működési támogatása 6.600.000 Ft. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése soron 

következő módosításába az előirányzat megemelését építse be, amelyre a helyi iparűzési adó 

tervezettet meghaladó többletbevétele nyújt fedezetet. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Nagy-Majdon József polgármester 

 
 

9. JAVASLAT A MÁTRAALJA TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 

ÜGYVEZETŐJE JOGVISZONYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA, DÍJAZÁSÁNAK 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Kinyó Mária ügyvezetőt, aki részt vesz a 

napirendi pont tárgyalásán. 

Megjegyzi, hogy a hivatali dolgozók és a képviselők után az ügyvezetők bérének rendezésére 

is sort kell keríteni. Kinyó Mária korábban kabinetvezetői feladatokat látott el a cég 

vezetéséért díjazásban nem részesült. Az önkormányzati választásokkal a kabinetvezetői 

munkaköre is megszűnt, így soron kívül rendezni kell a jogviszonyát. Viszont január 1-jével a 

többi ügyvezető díjazásának rendezésére is sor fog kerülni. 

 

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési valamint Várszegi István a Pénzügyi 

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

javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.  

 

Várszegi István egyetért a jogviszony rendezésének szükségességével. Viszont számba kell 

azt is venni, hogy ki milyen összegeket tud a városba hozni, folyamatában látja a városi 

projekteket, így az ilyen személyeket meg kell becsülni. 

 

Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy mennyire komplex feladatot végez az 

ügyvezető. 
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

108/2019.(X.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátraalja 

Térségfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője jogviszonyának megváltoztatásáról, díjazásának 

megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

egyetért azzal, hogy Kinyó Mária, a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft. 

ügyvezetője megbízatását 2019. november 1-jétől munkaviszony keretében lássa el. 

Személyi alapbérét 2019. november 1-től havi bruttó 600.000 Ft összegben állapítja 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

2. A Képviselő-testület a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője 

jogviszonya megváltoztatásával és díjazásával kapcsolatos Alapítói Határozatokat és 

a Társaság Alapító Okiratának változással egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 

határozat 1-3. mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

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

módosításával kapcsolatos dokumentumok, az Alapító Határozatok, az egységes 

Alapító Okirat és a munkaszerződés aláírásával.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

4. A Képviselő-testült utasítja a Mátraalja Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az Alapító 

Okirat módosításának cégbírósághoz történő bejelentéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2019. november 30. 

Felelős: Kinyó Mária ügyvezető 

 

 

10. JAVASLAT TANÁCSNOKOK MEGVÁLASZTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy a tanácsnokok megválasztásának ötlete az 

ő fejében született meg az elmúlt 5-9 év tapasztalata alapján és az elképzelt jövőkép alapján. 

2010-14 közötti időszakban Molnár Ferenc városgondnoki feladatot látott el. 2014-ben ez a 

feladat átkerült a Vagyonkezelő Nkft-hez, de Molnár Ferenc és Király Attila képviselők a 

cégnél töltöttek be munkaszervezési funkciót, egy-egy városrészre koncentrálva. Letovai 

Zoltán felügyelt Maconkára, így Molnár Ferenc Nagybátony többi részére, Király Attila pedig 

Kisterenye és Szupatak városrészekre.  
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A problémát az jelentette, hogy cégen belül gyakran keveredtek össze a feladatok. Most a 

cégnél megszűnik a tevékenységük, az ott végzett munkát tanácsnokként fogják továbbvinni 

díjazás ellenében. Önállóan nem intézkedhetnek, szervezetileg a polgármesternek lesznek 

alárendelve. A munkát megrendelni, kiadni, kifizetni továbbra is a polgármester illetve a 

képviselő-testület fogja. A munkájukról negyedévente vagy félévente be kell számolniuk: 

egyrészt milyen munkákat végeztek és milyen munkákat látnak szükségesnek a közeljövőben. 

Bízik abban, hogy a munkák szervezése könnyebb, gördülékenyebb és átláthatóbb lesz. Kéri a 

tanácsnokokat, hogy megválasztásuk esetén a telefonszámukat és a közösségi oldali 

elérhetőségeiket tegyék közzé. 

 

Várszegi István kiemeli, hogy a két tanácsnok a cégtől most már független lesz. A két 

képviselőt maximálisan alkalmasnak tartja a feladatra az eddigi tapasztalatok alapján. 

Bármikor fordultak hozzájuk a képviselők vagy a lakosok problémával, azt felvállalták és 

megoldást kerestek rá. A feladatukra mindenképp szükség van, a bátonyterenyeiek hasznára 

lesz. 

 

Nagy-Majdon József polgármester kiemeli, hogy nem pozíciókat szoktak osztogatni, hanem 

munkát. Aki nem tudja ellátni a rá osztott feladatot, attól meg is válnak, mint arra már volt 

több példa is az alpolgármesterek tekintetében. A képviselők többsége eddig is jelezte a 

körzete problémáit az üléseken, most viszont akár közvetlenül azok felé jelezhetik azokat, 

akik meg is képesek oldani. Feladat, hogy a munkát ellenőrizzék és az anyagi forrásokat 

biztosítsák a munkavégzéshez. 

 

Molnár Ferenc úgy véli, hogy a feladat testhezálló lesz mindkettejük számára. Viszont kéri a 

többi megválasztott képviselőt, hogy ugyanúgy fordítsanak gondot a saját körzetükre,m a 

helyben megoldható problémákat oldják meg. Eddig is napi szinten oldották meg a 

problémákat, de kéri a többi képviselő segítségét. 

 

Király Attila megjegyzi, hogy eddig is számos kisterenyei probléma futott be hozzá. De 

megkerülhetetlennek látja az új felállásban is, hogy a vagyonkezelővel szoros, napi 

kapcsolatot tartsanak. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

109/2019.(X.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a tanácsnokok 

megválasztására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester javaslata 

alapján 2019. november 1-jei hatállyal Király Attila és Molnár Ferenc képviselőket 

település fenntartással kapcsolatos ügyekért felelős tanácsnoknak megválasztja. 

A tanácsnok megbízatása a megbízatás visszavonásáig áll fenn. 

 

2. A tanácsnok az alábbi feladatokat látja el: 

- felügyeli a köztisztasággal, települési környezet tisztaságával, a helyi közutak és 

tartozékainak fenntartásával, a közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, 

temetőfenntartással és temetőüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátását 
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- a feladatkörébe tartozó ügyek kapcsán döntés előkészítő, a döntések végrehajtását 

szervező, koordináló feladatokat lát el.   

 

3. A Képviselő-testület Király Attila és Molnár Ferenc képviselők tiszteletdíját a helyi 

önkormányzati képviselők, nem képviselő bizottsági tagok és tanácsnokok 

tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint állapítja meg.  

 

4. A tanácsnok az általa végzett munkáról a Képviselő-testületnek negyedévente 

beszámolni köteles.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

              Király Attila tanácsnok 

              Molnár Ferenc tanácsnok  

 

11. EGYEBEK 
 

Nagy-Majdon József polgármester bízik abban, hogy a képviselő-testület hamarosan 

kiegészül a most még hiányzó képviselővel. A jövő hétre várható egy rendkívüli testületi ülés. 

Kéri, hogy a hétvégén ügyeljenek a temetők rendjére, a szemetelés elkerülésére. 

 

Sulyok Tibor jelzi, hogy a Szabadság úti csatornaépítés után nincs visszaállítva az út, nincs 

leaszfaltozva. Mikorra várható a helyreállítás? 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy várni kell a természetes tömörödésre, ami 

1-2 év, hiszen ha előbb kap végleges aszfaltot, akkor beszakadhat, mint az több helyen is 

tapasztalható. Az ideiglenes aszfaltcsíkot jelezni fogja a cégnek. 

 

Molnár Ferenc megköszöni a kinevezését. Kérte a jegyző segítségét abban, hogy a havazás 

előtt lépjenek fel az úton tárolt gépkocsik ügyében, amelyek akadályozni fogják a hó 

eltakarítást is. Felajánlotta, hogy felméri, hogy melyik autó hol van tárolva utca és rendszám 

szerint, de szeretné, ha egy felszólítást küldene ki a hivatal az érintetteknek, hogy vigyék el a 

közterületről a gépkocsikat. Szeretné ha kidolgoznának egy koncepciót arra, hogy a 

tömbházas övezetekben ne az önkormányzatra, közmunkásokra várjanak a takarítási 

munkálatokkal és a fűnyírással. Akár az újságban is fel kell hívni a lakosok figyelmét erre. A 

Rimay út 18-ban 3 fenyőfa akadályozza a szennyvízbekötést. Örül annak, hogy a bokrokat 

kivágták, mert azok mögé rakták a szemetet. Nagyon sokszor rakják ki az építési törmeléket, 

hulladékot. Ne a közösségi oldalakon szidják az önkormányzatot a szemetelés miatt. 

Reggelente dühítő a Szélkakas környékén szétdobált szemét. Szigorúbb ellenőrzésre lenne 

szükség. 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a közterület felügyelet által kiszabott 

bírság az államkasszába folyik be, viszont a közterület felügyelet fenntartási költsége az 

önkormányzaté. Egy fő közterület felügyelő már felvételre került, a másik beiskolázás alatt 

van, a költségek és a testületi döntés hiányzik még. A járdákat nem fogja az önkormányzat 

letakarítani, ez az ott lakók felelőssége lesz. Ugyanígy meg kell szervezni a fűnyírást is a 

lakóközösségnek. A lakosokat felelősségtudatra kell ösztönözni a lakókörnyezetük iránt, 

gondozzák, ápolják azt. A Rimay úton intézkedést ígér. 
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Király Attila jelzi, hogy az Árpád útról kértek tőle segítséget, mert egy lakó nagy 

mennyiségű rongyot gyűjtött az udvarába, kapubejárójába. Többször is felszólította már, de 

többet nem tud tenni, kéri az önkormányzat közbenjárását. Tájékoztatást kér a temetői 

kisbuszok és forgalomirányítás kapcsán. 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy csak november elsején várható, hogy lesz 

kisbusz. A rongyok komplexebb probléma, kezelése jogi dilemma is, mivel magántulajdonon 

van, de közegészségügyi és vészhelyzeti probléma miatt mindenképp megoldást kell rá 

találni. Viszont nem egyedi probléma a városban. 

 

Gagyi Róbert jelzi, hogy a barátság úton vannak levágott gallyak, melyeket fel kell aprítani 

és elszállítani az uszodához. Tudomása szerint a fekvőrendőr megérkezett, kérdése, hogy 

mikor lesz elhelyezve az úton. 

 

Nagy-Majdon József polgármester örülne annak, hogy ha a körzet képviselője akkor is 

jelezne, ha kidől egy korlát és nem kellene azt 3 napig nézni, mert balesetveszélyes. Több 

helyre kellene fekvőrendőrt kitenni a városban. 

 

Várszegi István információt kér arról, hogy Kisterenyén a 21-es aluljáróit kinek kell majd 

kezelnie. Kezd koszos lenni, a lépcső fagyás esetén csúszós lesz. A buszmegállók nem 

védenek az időjárás viszontagságai ellen a 21-es mellett, bármennyire is dizájnosak. A 

felsőről már egy plexi táblát le is loptak. Minek köszönhető, hogy csak az egyik világháborús 

emléktáblát újították fel, a másikat koszosan hagyták. 

 

Nagy-Majdon József polgármester úgy véli, hogy kamerákat kellett volna szerelni az 

aluljárókba a rongálás megelőzésére. A lépcsőkre tetőt terveznek a csúszásveszély 

elkerülésére. A buszmegállóknál nem várható változtatás, de jelezni fogják a kezelőnek. 

Kérdés, hogy miért küzdjenek a jobbért, ha még arra se vigyáznak, ami megvan. Mindkét 

tábla szakszerűen felújításra került, csak az egyiket nem lehetett ennél jobban. 

 

Molnár Ferenc megjegyzi, hogy a temetői buszjárat a szokott rend szerint fog működni, erről 

tájékoztatást is közzé fog tenni. 

 

Nagy-Majdon József polgármester további hozzászólás hiányában a testület ülését 15 óra 46 

perckor bezárja. 

 
 

 

k.m.f. 

 

 

 

Nagy-Majdon József     dr. Lengyel Tamás 

polgármester                jegyző 

 

 

 

 

 


