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Bátonyterenye Város Önkormányzata 

                  Képviselő-testülete  

 

7/2019.(V.20.) Önk. sz. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 20-án 

megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak:   11 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 8 fő van jelen, Gagyi 

Róbert, Czikora Györgyné, Cseresznyés István és Macska Tamás képviselők 

távolmaradásukat előzetesen jelezték, a Képviselő-testület határozatképes, az ülést 15 óra 20 

perckor megnyitja.  

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

javaslatot tárgyalja meg azzal a módosítással, hogy a meghívóban 3. Napirendi pontként 

szereplő, a „Bátonyterenye – Napsugár bölcsőde külső munkák” című közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról szóló javaslat kerüljön napirendről levételre, annak 

megtárgyalása a hó végi ülésen fog megtörténni. A 4. napirendi pont tárgyalásánál az ülés 

előtt kiosztott, módosított 1 és 3.  határozati javaslatot kéri figyelembe venni. 

 

A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 8 igen szavazattal az alábbiak szerint 

elfogadta: 

 

1. Javaslat a Városi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének 2. sz. módosítására 

      Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

2. Javaslat a „Bátonyterenye Palóc Porta kialakítása” című közbeszerzési eljárás 

megindítására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

3. Javaslat a Városi Önkormányzat 1512/2018. (X.17.) Kormány határozat 6. sorszáma 

alatt engedélyezett 69 millió Ft összegű fejlesztési hitelszerződés módosítására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

4. Javaslat a Városi Önkormányzat 1512/2018.(X.17.) Kormány határozattal 

engedélyezett fejlesztési hitelszerződéseinek módosítására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

5. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok további póttagjainak megválasztására  

Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás Helyi Választási Iroda vezetője 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK 

2. SZ. MÓDOSÍTÁSÁRA 

      ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ 
 

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési és Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző 

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

foglaltak elfogadását javasolják a testületnek. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

41/2019.(V.20.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 

Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének 2.sz. módosítására vonatkozó javaslatot és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének 2. sorát az 

alábbiak szerint módosítja: 
 

 Ajánlatkérő neve Kapcsolódó 

támogatási 

kérelem száma 

Eljárás 

elnevezése 

Rezsim Eljárás 

fajtája 

Becsült 

érték 

Eljárás 

megindításának 

tervezett 

dátuma 

Támogatói 

döntés 

rendelkezés

re áll 

 

2 

Bátonyterenye 

Város 

Önkormányzata 

 

SKHU/1601/1.

1/267 

 

Kastélykerti 

szolgalakások 

felújítása 

 

nemzeti 

113.§ 

szerinti 

nyílt 

eljárás 

 

135 700 000 

Ft 

 

2019. április 

 

 

igen 

 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a módosítást a közbeszerzési terven 

vezesse át. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

              dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

 

2. JAVASLAT A „BÁTONYTERENYE PALÓC PORTA KIALAKÍTÁSA” CÍMŰ 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési és Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző 

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

foglaltak elfogadását javasolják a testületnek. 

 

Nagy-Majdon József polgármester Várszegi István kérdésére elmondja, hogy a palóc porta 

kézműves és hagyományőrző látványelemeket is magába fog foglalni. 
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

42/2019.(V.20.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Bátonyterenye 

PALÓCPORTA kialakítása” című közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő–testület kinyilvánítja, hogy „Bátonyterenye PALÓCPORTA 

kialakítása” című közbeszerzési eljárást megindítja. 

 

2. Az eljárás becsült értékére tekintettel az eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik Rész, 113. § (1) bekezdés szerinti 

nyílt eljárás szabályai szerint kerül lebonyolításra. 

 

  3. A Képviselő-testület felhatalmazza a közbeszerzési eljárás lebonyolításával 

megbízott szervezetet, hogy az ajánlattételi felhívást az előterjesztésben ismertetett 

cégek részére küldje meg. 

 

 4. A benyújtott ajánlatok elbírálására és értékelésére bíráló bizottságot hoz létre, 

amelynek tagjai: 

 Kovács Krisztián-(bizottsági elnök, pénzügyi szakértelem) 

 Szabó Balázs-(közbeszerzési szakértelem) 

 Domonkos Sándor-(műszaki szakértelem) 

 dr. Sal Klára-(jogi szakértelem) 

 Kinyó Mária-(projektfelelős) 

 

5.  A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Balázs közbeszerzési szaktanácsadót, 

hogy az összefoglaló tájékoztatást a Közbeszerzési Hatóság részére megküldje. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester  

  Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető  

  Szabó Balázs felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  

 

 

3. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1512/2018. (X.17.) KORMÁNY 

HATÁROZAT 6. SORSZÁMA ALATT ENGEDÉLYEZETT 69 MILLIÓ FT ÖSSZEGŰ 

FEJLESZTÉSI HITELSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző és Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési 

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

foglaltak elfogadását javasolják a testületnek. 

 
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 
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43/2019.(V.20.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 

Önkormányzat 1512/2018. (X.17.) Kormány határozat 6. sorszáma alatt engedélyezett 69 

millió Ft összegű fejlesztési hitelszerződés módosítására szóló javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület hozzájárul a Képviselő-testület 112/2018. (X.30.) Öh. számú 

döntésével és a 1512/2018. (X.17.) Kormány határozattal engedélyezett OTP Bank NyRt-vel 

megkötött 69.000.000 Ft összegű éven túli fejlesztési hitelszerződés alábbiak szerinti 

módosításához: 

A 2019. éves negyedéves tőketörlesztés és a fejlesztési cél a következők szerint módosul: 

a) hitel törlesztés:   

2019. december 31-től kezdődően negyedévente, a negyedév utolsó banki napján, azaz 

2019. december 31-én 3.450.000 Ft összegben; a 2020. évi és az azt követő évek 

tőketörlesztés ütemezése és összegei változatlanul maradnak 

b) hitelcél módosulás: 

Önkormányzati intézmények (Napsugár, Őzike, Csupafül, Tölgyfa Óvodák, háziorvosi 

rendelők, gyermekorvosi rendelőnk, bölcsődék) külső környezetrendezésére rendelkezésre 

álló 10.000.000 Ft keret felhasználási célja kiegészítésre kerül az alábbi céllal és kerettel: 

Angyalkert Katolikus Óvoda (Bátonyterenye, Váci M. út 5/A) fűtési rendszer felújítása 

1.200.000 Ft kerettel. 
 

A hitelszerződés többi kondíciói és biztosítékai változatlanul maradnak. 
 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és a hitelhez kapcsolódó járulékok 

visszafizetésére és a mindenkori éves adósságszolgálat futamidő alatti éves költségvetésébe 

történő betervezésére.  
 

3. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a szerződésmódosítást követően az önkormányzat 

megfelel a Stabilitási tv. 10 § (5)  bekezdésében foglaltaknak, miszerint az önkormányzat hitel 

felvételéből adódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet 

futamidejének végéig nem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-

át. 
  
4. 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. 

5. 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. 
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft.  ügyvezetőjét, 

mint készfizető kezességvállalót a hitelszerződés módosításhoz kapcsolódó dokumentumok 

aláírásával és a szükséges nyilatkozatok kiadására.  
  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Nagy - Majdon József polgármester 

    dr. Lengyel Tamás jegyző 

    Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

                Kinyó Mária - Mátraalja Térségfejlesztő NKft. ügyvezetője 
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4. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1512/2018.(X.17.) KORMÁNY 

HATÁROZATTAL ENGEDÉLYEZETT FEJLESZTÉSI HITELSZERZŐDÉSEINEK 

MÓDOSÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési és Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző 

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

foglaltak elfogadását javasolják a testületnek. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8-8-8 igen szavazattal az alábbi 

határozatokat fogadta el: 

44/2019.(V.20.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 

Önkormányzat 1512/2018. (X.17.) Kormány határozat 1. sorszám alatt engedélyezett 

fejlesztési hitelszerződése módosítására szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület hozzájárul a Képviselő-testület 108/2018. (X.30.) Öh. számú 

döntésével és a 1512/2018. (X.17.) Kormány határozat 1. sorszáma alatt engedélyezett OTP 

Bank NyRt-vel megkötött 50.000.000 Ft összegű éven túli fejlesztési hitelszerződés alábbiak 

szerinti módosításához: 
 

A hitelszerződés az alábbiak szerint módosul: 

a) hitelcél módosulás: 

Az Új ipari park kialakítására vonatkozó pályázat megvalósításához szükséges 

földterületek (Mátraalja NKft. pályázata) megvásárlására rendelkezésre álló 

50.000.0000 Ft keret az alábbi célokra és a hozzá tartozó keretre módosul: 

a. Az Új ipari park kialakítására vonatkozó pályázat megvalósításához szükséges 

földterületek megvásárlására (Mátraalja NKft. pályázata) 23.000.000 Ft, 

b. Önkormányzati intézmény (Napsugár bölcsőde 3070 Bátonyterenye, Iskola út 

12.) külső környezetrendezésére (pl. kerítés felújítása, udvar rendezés) 

21.000.000 Ft 

c. 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 Napsugár tagóvoda (3078 Bátonyterenye, Gyermekek útja 8.) 

felújítása kivitelezése során jelentkező többletmunka finanszírozásához 

szükséges saját forrás fedezetére 6.000.000 Ft. 

b) rendelkezésre tartás: 2020. június 30. 
 

A hitelszerződés többi kondíciói és biztosítékai változatlanul maradnak. 

 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és a hitelhez kapcsolódó járulékok 

visszafizetésére és a mindenkori éves adósságszolgálat futamidő alatti éves költségvetésébe 

történő betervezésére.  
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3. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a szerződésmódosítást követően az önkormányzat 

megfelel a Stabilitási tv. 10 § (5) bekezdésében foglaltaknak, miszerint az önkormányzat hitel 

felvételéből adódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet 

futamidejének végéig nem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-

át. 

 

4. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a hitelszerződés módosítása a Stabilitási tv. 10/D § 

(1) bekezdés hatálya alá tartozik, ezért az önkormányzatnak a hitelszerződés módosításához a 

Kormány hozzájárulására van szükség. 

 

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

OTP Bank Nyrt. felé a hitelszerződés módosításra vonatkozó kérelmet benyújtsa, valamint a 

kormány-engedélyezési eljárást elindítsa, továbbá a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 

 

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

Kormány engedélyező döntésének megadását követően az OTP Bank Nyrt.-vel a fejlesztési 

hitelszerződés módosítását és a hozzá kapcsolódó fedezeti szerződést(-eket) aláírják, a 

szükséges nyilatkozatokat kiadják. A szerződés csak a Kormány által engedélyezett 

feltételeknek megfelelően köthető meg. 

 

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft.  ügyvezetőjét, 

mint készfizető kezességvállalót a Kormány engedélyező döntésének megadását követően a 

hitelszerződés módosításhoz kapcsolódó dokumentumok aláírására és a szükséges 

nyilatkozatok kiadására.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Nagy - Majdon József polgármester 

    dr. Lengyel Tamás jegyző 

    Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

                Kinyó Mária - Mátraalja Térségfejlesztő NKft. ügyvezetője 

 

 
45/2019.(V.20.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 

Önkormányzat 1512/2018. (X.17.) Kormány határozat 2. sorszám alatt engedélyezett 

fejlesztési hitelszerződések módosítására szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület hozzájárul a Képviselő-testület 109/2018. (X.30.) Öh. számú 

döntésével és a 1512/2018. (X.17.) Kormány határozat 2. sorszáma alatt engedélyezett OTP 

Bank NyRt-vel megkötött 50.000.000 Ft összegű éven túli fejlesztési hitelszerződés alábbiak 

szerinti módosításához: 

 

A hitelszerződés az alábbiak szerint módosul: 
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a) hitelcél módosulás: 

„Ipari fejlesztéshez területvásárlás (Volán telep) a 100 %-os önkormányzati tulajdonú 

Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft. által nyert pályázat megvalósítása 

érdekében” eredeti fejlesztési cél az alábbiakra módosul változatlan 50.000.000 Ft 

keret mellett: 

„Önkormányzati intézmény (Napsugár bölcsőde 3070 Bátonyterenye, Iskola út 12.) 

külső környezetrendezése (pl. kerítés felújítása, udvar rendezés)” 

b) rendelkezésre tartás: 2020. június 30. 

c) hitel törlesztés: 

2019. december 31-től kezdődően negyedévente, a negyedév utolsó banki napján, azaz 

2019. december 31-én 2.500.000 Ft összegben; a 2020. évi és az azt követő évek 

tőketörlesztés ütemezése és összegei változatlanul maradnak. 

d) hitel biztosítéka:   

Az eredetileg jelzálogfedezetként felajánlott Bátonyterenye belterület 3843 hrsz-ú 

„kivett telephely” megnevezésű ingatlan (3070 Bátonyterenye, Béke út 104.) kikerül a 

jelzálogfedezetből 
 

A hitelszerződés többi kondíciói és biztosítékai változatlanul maradnak. 
 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és a hitelhez kapcsolódó járulékok 

visszafizetésére és a mindenkori éves adósságszolgálat futamidő alatti éves költségvetésébe 

történő betervezésére.  
 

3. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a szerződésmódosítást követően az önkormányzat 

megfelel a Stabilitási tv. 10 § (5) bekezdésében foglaltaknak, miszerint az önkormányzat hitel 

felvételéből adódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet 

futamidejének végéig nem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-

át. 
 

4. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a hitelszerződés módosítása a Stabilitási tv. 10/D § 

(1) bekezdés hatálya alá tartozik, ezért az önkormányzatnak a hitelszerződés módosításához a 

Kormány hozzájárulására van szükség. 
 

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

OTP Bank Nyrt. felé a hitelszerződés módosításra vonatkozó kérelmet benyújtsa, valamint a 

kormány-engedélyezési eljárást elindítsa, továbbá a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 
 

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

Kormány engedélyező döntésének megadását követően az OTP Bank Nyrt.-vel a fejlesztési 

hitelszerződés módosítását és a hozzá kapcsolódó fedezeti szerződést(-eket) aláírják, a 

szükséges nyilatkozatokat kiadják. A szerződés csak a Kormány által engedélyezett 

feltételeknek megfelelően köthető meg. 
 

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft.  ügyvezetőjét, 

mint készfizető kezességvállalót a Kormány engedélyező döntésének megadását követően a 

hitelszerződés módosításhoz kapcsolódó dokumentumok aláírására és a szükséges 

nyilatkozatok kiadására.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Nagy - Majdon József polgármester 

    dr. Lengyel Tamás jegyző 

    Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

                Kinyó Mária - Mátraalja Térségfejlesztő NKft. ügyvezetője 
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46/2019.(V.20.) Öh. sz. 

Határozat 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 

Önkormányzat 1512/2018. (X.17.) Kormány határozat 3. sorszám engedélyezett fejlesztési 

hitelszerződése módosítására szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület hozzájárul a Képviselő-testület 110/2018. (X.30.) Öh. számú 

döntésével és a 1512/2018. (X.17.) Kormány határozat 3. sorszáma alatt engedélyezett OTP 

Bank NyRt-vel megkötött 13.000.000 Ft összegű éven túli fejlesztési hitelszerződés alábbiak 

szerinti módosításához: 

 

A hitelszerződés az alábbiak szerint módosul: 

a) hitelcél módosulás: 

„Képzőművészeti központ létrehozása céljából a 3078 Bátonyterenye, Madách Imre út 4. 

szám alatti volt ÁFÉSZ központ (hrsz. 1316/8 és 1316/10 hrsz.) megvásárlása” eredeti 

fejlesztési cél az alábbiakra módosul változatlanul 5.000.000 Ft keret mellett: 

A TOP-4.2.1-15-NG1 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése tárgyban kiírt "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése és létrehozása 

Bátonyterenyén” című pályázat megvalósításához a Bátonyterenyei Fogyatékosok 

Napközi Otthona (3078 Bátonyterenye, Zrínyi út 52.) épület felújítás és bővítés 

kivitelezése során jelentkező többletmunka finanszírozásához szükséges saját forrás 

fedezetére 

b) rendelkezésre tartás: 2020. június 30. 

c) hitel biztosítéka:   

Az eredetileg jelzálogfedezetként felajánlott 3078 Bátonyterenye, Madách Imre út 4. szám 

alatti volt ÁFÉSZ központ (hrsz. 1316/8 és 1316/10 hrsz.) ingatlan kikerül a 

jelzálogfedezetből 

 

A hitelszerződés többi kondíciói és biztosítékai változatlanul maradnak. 

 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és a hitelhez kapcsolódó járulékok 

visszafizetésére és a mindenkori éves adósságszolgálat futamidő alatti éves költségvetésébe 

történő betervezésére.  

 

3. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a szerződésmódosítást követően az önkormányzat 

megfelel a Stabilitási tv. 10 § (5) bekezdésében foglaltaknak, miszerint az önkormányzat hitel 

felvételéből adódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet 

futamidejének végéig nem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-

át. 

 

4. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a hitelszerződés módosítása a Stabilitási tv. 10/D § 

(1) bekezdés hatálya alá tartozik, ezért az önkormányzatnak a hitelszerződés módosításához a 

Kormány hozzájárulására van szükség. 

 

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

OTP Bank Nyrt. felé a hitelszerződés módosításra vonatkozó kérelmet benyújtsa, valamint a 

kormány-engedélyezési eljárást elindítsa, továbbá a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 
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6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a 

Kormány engedélyező döntésének megadását követően az OTP Bank Nyrt.-vel a fejlesztési 

hitelszerződés módosítását és a hozzá kapcsolódó fedezeti szerződést(-eket) aláírják, a 

szükséges nyilatkozatokat kiadják. A szerződés csak a Kormány által engedélyezett 

feltételeknek megfelelően köthető meg. 

 

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft.  ügyvezetőjét, 

mint készfizető kezességvállalót a Kormány engedélyező döntésének megadását követően a 

hitelszerződés módosításhoz kapcsolódó dokumentumok aláírására és a szükséges 

nyilatkozatok kiadására.  

  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Nagy - Majdon József polgármester 

    dr. Lengyel Tamás jegyző 

    Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

                Kinyó Mária - Mátraalja Térségfejlesztő NKft. ügyvezetője 

 

 

5. JAVASLAT A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK TOVÁBBI PÓTTAGJAINAK 

MEGVÁLASZTÁSÁRA  

ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 

 
Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy a korábban megválasztott szavazatszámláló 

bizottsági tagok közül többen jelezték, hogy az EP választáson nem tudnak részt venni. Mivel 

szeretné biztosítani a szavazás zavartalan végrehajtását, így további 4 fő póttag 

megválasztására tesz javaslatot. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

47/2019.(V.20.) Öh. sz. 

Határozat 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a szavazatszámláló 

bizottságok további póttagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület a Bátonyterenye Város területén működő szavazatszámláló bizottságok 

póttagjává: 

 

 Bartha Beáta 3070 Bátonyterenye, Alkotmány u. 26. 

 Szőkéné Mészáros Andrea 3078 Bátonyterenye, Bajcsy Zs. u. 38/A. 

 Szőkéné Orosz Szilvia 3070 Bátonyterenye, Szabadság út 11. 

 Tóth Helga 3070 Bátonyterenye, Városház u. 3. 1/1. 

 

szám alatti lakosokat megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző HVI vezetője 
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Nagy-Majdon József polgármester további napirendi pont hiányában a testület ülését 15 óra 

28 perckor bezárja. 
 

 

k.m.f. 

 

 

 

Nagy-Majdon József     dr. Lengyel Tamás 

polgármester                jegyző 

 

 

 


