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Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 22-én
megtartott ALAKULÓ üléséről.
Jelen vannak: 10 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Szoó Katalin a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese
Bizottságok külső tagjai
Meghívottak, érdeklődők
A Himnusz elhangzását és a Bátonyterenyei Alapfokú Művészeti Iskola előadásait követően
dr. Lengyel Tamás jegyző felkéri Nagy-Majdon József polgármestert, hogy vezesse le a
Képviselő-testület alakuló ülését.
Nagy-Majdon József polgármester köszönti az újonnan megválasztott Képviselő-testület
tagjait és valamennyi megjelent vendéget. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12
megválasztott tagjából 10 fő jelen van, Gembiczki Ferenc képviselő igazoltan van távol, 1 fő
képviselő személyéről pedig még nincs döntés, az ülés határozatképes, azt 14 óra 10 perckor
megnyitja.
Köszöntőjében elmondja, hogy az új Képviselő-testület alakuló ülése mindig ünnepi alkalom
a város életében, a választás a demokrácia ünnepnapja és ennek a megkoronázása az új
testület eskütétele. Emelkedett és örömteli a mai esemény, mindannyian büszkék arra, hogy a
választópolgárok bizalmát ismételten elnyerték, a következő öt évben közösen alakíthatják
Bátonyterenye életét. Többségében ugyanaz a testület nyerte el a választók bizalmát, amely az
elmúlt 5 évben is irányította a várost. Megköszöni a választópolgárok bizalmát és ígéretet tesz
arra a képviselők nevében is, hogy ezt a bizalmat meg fogják szolgálni.
Tisztában vannak azzal, hogy nehéz és kemény munka áll előttük, ami felelősséggel jár. Ez a
munka három képviselő kivételével nem jelent majd újat, hiszen vele együtt 9 képviselő egy
vagy több ciklust már végigdolgozott. Ők képviselik majd a testületi munka folyamatosságát.
Javaslatot tesz arra, hogy az alakuló ülésen a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg
a testület.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi javaslatot az
alábbiak szerint elfogadta:
1. Tájékoztató a 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásának végeredményéről
Előterjesztő: dr. Kalinics Zsaklin a Helyi Választási Bizottság elnöke
2. A képviselők és a polgármester eskütétele, a megbízólevelek átadása
Esküvevő: dr. Kalinics Zsaklin a Helyi Választási Bizottság elnöke
3. A polgármester programjának ismertetése
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
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4. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
5. Javaslat az alpolgármester megválasztására, illetve az alpolgármester illetményének,
költségtérítésének és egyéb juttatásainak megállapítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
6. Javaslat a polgármester illetményének, költségtérítésének és egyéb juttatásainak
megállapítására
Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző
7. Javaslat a Képviselő-testület bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. TÁJÉKOZTATÓ A 2019. OKTÓBER 13-ÁN MEGTARTOTT HELYI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁNAK VÉGEREDMÉNYÉRŐL
ELŐTERJESZTŐ: DR. KALINICS ZSAKLIN A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Nagy-Majdon József polgármester tekintettel arra, hogy a mai ülésen Dr. Kalinics Zsaklin a
Helyi Választási Bizottság elnöke egyéb munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni,
felkéri Szoó Katalin elnökhelyettest tájékoztatójának megtartására.
Szoó Katalin a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese elmondja, hogy a 2019. október
13-ai önkormányzati képviselők, a polgármester, valamint a roma nemzetiségi önkormányzati
választások Bátonyterenyén zavartalanul, törvényesen zajlottak le. A Helyi Választási
Bizottság a választások kitűzését követően folyamatosan tevékenykedett, először 3 fővel,
majd később, a jelölő szervezetek által történt delegálás után 4 fővel. A HVB 8 alkalommal
ülésezett, összesen 79 db határozatot hozott. Működése során 1 kifogást bírált el, melynek
helyt adott. A választási szervek mellett a Polgármesteri Hivatal csaknem teljes létszámában
biztosította az un. „háttérmunkát”, azt, hogy minden jogszerűen, szervezetten,
zökkenőmentesen bonyolódjék, a választás napján mindenki tudja a feladatát és minden a
megfelelő helyen legyen.
A szavazásnapi feladatokban a Szavazatszámláló Bizottságokban 89 fő, a Helyi Választási
Bizottságban 4 fő és a HVI-ben 26 fő, összesen 119 fő vett részt.
Október 13-án a választói névjegyzékben szereplő 10.046 választójoggal rendelkező helyi
lakos közül 4.168 fő jelent meg az urnáknál. Ez a választópolgárok 41,49 %-át jelenti.
Tekintettel arra, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben megállapított
jogorvoslati határidőben a választás eredménye ellen Helyi Választási Bizottsághoz kifogás,
fellebbezés nem érkezett, így a választások végleges eredménye a következő:
Polgármester: Nagy-Majdon József FIDESZ - KDNP
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Képviselő-testület összetétele:
Egyéni választókerületben mandátumot szerzett képviselők:
1. vk. Sulyok Tibor
2. vk. Molnár Ferenc
3. vk. Tarjáni László
4. vk. Gagyi Róbert
5. vk. Letovai Zoltán Tamás
6. vk. Gembiczki Ferenc
7. vk. Bognár Ferenc
8. vk. Király Attila
mindannyian a FIDESZ-KDNP jelöltjei.
Kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők:
Cseresznyés István és Berki Jánosné - mindketten a JOBBIK, DK, MOMENTUM, LMP,
Mindenki Magyarországa jelöltjei, valamint Várszegi István Magyarországi Munkáspárt
2006, Európai Baloldal, Bátonyterenyei Polgárokért Egyesület jelöltje.
Tájékoztatja a Képviselő-testület, hogy Cseresznyés István a kompenzációs listán elnyert
mandátumáról írásban lemondott. A lemondás folytán megüresedett képviselői helyre a jelölő
szervezetek mindezidáig új jelöltet nem jelentettek be.
Tájékoztatást ad arról, hogy Bátonyterenyén október 13-án Roma nemzetiségi önkormányzati
választás is volt, ami szintén zavartalanul és eredményesen zajlott le. A választás
eredményeként a következő személyek lettek megválasztva az 5 tagú képviselő-testület
tagjává: Szomora Sándor, Szomora Sándorné, Szomora Béla, Berki Renátó és Balázs Kálmán
Milán, valamennyien a LUNGO DROM jelöltjei. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
október 25-én tartja meg az alakuló ülését, ahol megválasztja elnökét és elnökhelyettesét.
Tolmácsolja a Helyi Választási Bizottság köszönetét a Helyi Választási Iroda vezetője és
minden munkatársa felé, akik a törvényi előírások pontos betartásával, szakszerűen,
fáradságot nem ismerve tették a dolgukat az előkészítésben és a választásnapi feladatok
végrehajtásában. A Helyi Választási Bizottság nevében a város javát, épülését szolgáló,
eredményes munkát kíván a megválasztott képviselőknek és a polgármesternek.
Nagy-Majdon József polgármester megköszöni a választási eljárásban részt vett választási
szervek munkáját.

2. A KÉPVISELŐK ÉS A POLGÁRMESTER ESKÜTÉTELE, A MEGBÍZÓLEVELEK
ÁTADÁSA
ESKÜVEVŐ: DR. KALINICS ZSAKLIN A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Nagy-Majdon József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 28.§ (2) bekezdése szerint a
megválasztott képviselőknek, míg ugyanezen törvény 63.§-a szerint a megválasztott
polgármesternek a képviselő-testület alakuló ülésén esküt kell tennie.
Felkéri Szoó Katalint a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, hogy az esküt vegye ki,
majd azt követően a megbízóleveleket adja át.
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Szoó Katalin a HVB elnökhelyettese ismerteti, hogy az eskü szövegét a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 1. sz. melléklete tartalmazza. Megkéri
a képviselőket, majd a képviselői eskü letételét követően a polgármestert az eskü letételére.
A képviselők és a polgármester eskütételéről külön jegyzőkönyv készült, mely jelen
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az eskütételt és az esküokmány aláírását követően Szoó Katalin HVB elnökhelyettes átadja a
képviselői és a polgármesteri megbízóleveleket.
Ezután gratulál a megválasztott polgármesternek és a képviselőknek, egyben eredményes 5
évet, bátor kiállást és helytállást, sok sikert és jó egészséget kíván.

3. A POLGÁRMESTER PROGRAMJÁNAK ISMERTETÉSE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Nagy-Majdon József polgármester úgy véli, hogy a választópolgárok értékelték az ő pozitív
és eredményközpontú kampányukat, az embereknek elegük van a mocskolódásból, csendes,
békés építkezést szeretnének. Azt szeretné, ha a következő 5 év a csendes, békés építkezésről
szólna.
A program legfontosabb pontja a gazdaságfejlesztés, melynek az alapjait tették le az elmúlt
évek során. 2010-14 között helyzetfelmérés volt a jellemző, a következő ciklus az alapok
lerakását jelentette, most pedig következik a látványosabb rész.
Mérföldkő a város életében az ipari park projekt. A kisterenyei ipari parkban egy
inkubátorház létesítése már megindult. Viszont az új ipari parkban újabb 30 hektárt tudnak
felszabadítani ipari befektetésre. Az erre irányuló pályázat keretében valósulhat meg
Kisterenye és Nagybátony összekötése az összekötő úttal a Penny Markettől az Ipari Parki
körforgalomig. A projekt egyéni érdekek miatt húzódik, de a következő ciklusban már
megvalósul, a közbeszerzés kiírásra került.
Az elmúlt 9 évben jelentős kapcsolati hálót építettek ki, melynek során egymás munkáját
tudják segíteni a helyi vállalkozókkal. Ezt sokkal szorosabbá kívánják tenni a jövőben, közös
projekteket terveznek a helyi gazdasági szereplőkkel.
A gazdaságfejlesztés kiemelt szereplője lesz a közeljövőben a Mátraalja Térségfejlesztő Nkft.,
hiszen a TOP pályázatok lassan lezárulnak, a pályázatok eredményeinek tartalommal
megtöltése következik. Biztató befektetői érdeklődések vannak Kínából, Koreából és más
országokból, bízik abban, hogy ezeknél is sikerrel járnak.
A gazdaságfejlesztés mellett az infrastruktúra fejlesztése is szükséges. A nem rég átadott 21es út garanciát jelenthet arra, hogy Bátonyterenye már nem a leszakadó észak-keleti régióhoz
fog tartozni, hanem a budapesti agglomerációhoz. A gyors és könnyű megközelíthetőség
vonzerőt jelenthet azoknak is akik Budapest közeli lakhatásban gondolkoznak.
Kormánydöntés van arra, hogy a 23-as út elkerülő szakasza is meg fog épülni, így részben
tehermentesíti a kisterenyei Rákóczi, Nemti utakat, illetve az Ózdi utat, valamint ennek része
az észak-déli összekötő út is. Reméli, hogy ez is a megvalósulás fázisába tud lépni ebben a
ciklusban.
Fontos a pozitív városmarketing és város brand felépítése. Kéri, hogy a politikai csatározások
során ne keltsék a város rossz hírét, a problémák megvitatására keressenek megfelelő fórumot
és ne kifelé vigyék azokat. Kiemelt figyelmet kíván szánni Bátonyterenye értékeinek
bemutatására. Felújítják a teljes kastélykertet, Szorospatakot, és a Maconkai tó fejlesztése is
folytatódni fog. De megoldást keresnek a Haldai tóra is.
Ebben a ciklusban kiemeltebb hangsúlyt szeretne szánni a képviselői munkára, főleg az
egyéni képviselők munkájára. Kampánytéma volt, hogy a képviselők nem figyelnek a
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választókra. Ennek megszüntetésére tervezi, hogy a 2020-as költségvetésben elfogadásra
kerüljön egy olyan tétel, ami egyéni választókerületi alapot fog létrehozni 1 millió forint/év/
választókerület összegben. Ezt az összeget az egyéni képviselők választókerületük
problémáinak orvoslására, közösségi munkára használhatnak majd fel közösen együtt az ott
élőkkel negyedévente. Ez szolgálhatja az információk megosztását és a közösségépítést is.
Szintén negyedévente az egyéni képviselőknek fogadóórát kell tartaniuk a körzetükben.
Fontos, hogy olyan környezetet hozzanak létre, ami vonzza a befektetőket, az ide költözni
kívánókat, vagy megtartja az itt élőket. Fel kell újítani a háztömböket, de figyelni kell a
családi házas övezetekre is. Erre alapot kívánnak létrehozni, ami pályázat útján válik
elérhetővé a lakosság számára. Fel kell újtani a leromlott városi övezeteket is. Bizonyos
utcákban lévő házakra az önkormányzat elővásárlási jogot kíván tenni és az ott lévő romos
házakat fel fogja vásárolni az önkormányzat, ami később új építési telekké alakítható.
Szeretné még virágosabbá tenni a várost, illetve sok fát kíván ültetni főleg diót és mogyorót.
Figyelni kell a közparkok rendezettségére közösen a lakossággal. Szeretnék a körforgalmakat
kiadni cégeknek reklámhordozónak, aminek fejében ők tartanák rendbe azokat. Bővülnie kell
a szolgáltató szektornak is a városban (pl. kávézó). Fontos további színvonalas rendezvények
tartása, mert azoknak népességmegtartó és életminőség javító hatása is van.

4. JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 1/2011.(I.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
FELÜLVIZSGÁLATÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy a Mötv. 43.§ (3) bekezdése szerint a
képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésén alkotja meg, vagy vizsgálja felül a
szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletét. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat
működését befolyásoló változtatást nem javasol, és ez egy gondos és körültekintő munkát
igénylő folyamat, ezért javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg az Ügyrendi
Bizottságot az SZMSZ felülvizsgálatával és kérje fel a vizsgálat eredményétől függően a
szükséges módosítási javaslatok megtételére. Ennek megfelelően az alábbi határozati
javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:
„Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi
Bizottságot, hogy az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát végezze el és a vizsgálat
eredményeként a szükséges módosítási javaslatokat terjessze a Képviselő-testület elé
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke”

Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
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99/2019.(X.22.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálatáról szóló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi Bizottságot,
hogy az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011.(I.28.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatát végezze el és a vizsgálat eredményeként a szükséges
módosítási javaslatokat terjessze a Képviselő-testület elé
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke

5. JAVASLAT

AZ
ALPOLGÁRMESTER
MEGVÁLASZTÁSÁRA,
ILLETVE
AZ
ALPOLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK, KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK ÉS EGYÉB
JUTTATÁSAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester utal az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet 68.§ (1) bekezdésére, mely szerint
„ A Képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére a Képviselőtestület tagjai közül egy foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármestert választ.”
Az Mötv.74. § (1) bekezdése szerint az alpolgármester személyére a polgármester tehet
javaslatot, megválasztása titkos szavazással, minősített többséggel történik.
Javaslatot tesz arra, hogy a Képviselő-testület saját tagjai közül Letovai Zoltán Tamást
válassza meg foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterré. Úgy véli, hogy az elmúlt 5
év munkája magáért beszél. Letovai Zoltán a képviselőkkel, a polgármesterrel kifogástalanul
együtt tud dolgozni.
Ismerteti az alpolgármester illetménye mértékére az Mötv. 80. §-a szerint vonatkozó
rendelkezéseket: a főállású alpolgármester illetményének összegét a polgármester illetménye
70 - 90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. A polgármester törvény
szerinti illetménye 698.000 Ft, ennek megfelelően az alpolgármester illetményét havi bruttó
628.200 Ft-ban javasolja megállapítani.
Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a főállású alpolgármester havonta az illetményének 15%ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Ennek összege a javasolt illetményt
figyelembe véve havi bruttó 94.230 Ft. Ez alapján az alábbi határozati javaslatot terjeszti a
Képviselő-testület elé:
„Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármester
választására, illetményére, költségtérítésére és egyéb juttatásaira vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74.§-ában, valamint
Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2011.(I.28.) rendelet 68.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-
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testület megbízatásának időtartamára, 2019. október 22-től kezdődően Letovai
Zoltán Tamás képviselőt foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterré
választotta meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
2. A Képviselő-testület Letovai Zoltán Tamás alpolgármester illetményét havi
bruttó628.200 Ft-ban, költségtérítésének összegét havi bruttó 94.230 Ft-ban
állapítja meg.
Részére megbízatásának időtartamára, foglalkoztatási jogviszonya fennállása alatt:
a. egy hivatali személygépkocsit bocsát rendelkezésre, belföldi és külföldi
hivatalos és magáncélú korlátlan személyi használatra;
b. egy előfizetéses mobil telefon korlátlan használatát engedélyezi.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester”

Elmondja, hogy az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik, gépi szavazás
útján.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület titkos szavazással, 9 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadta el:
100/2019.(X.22.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármester
választására, illetményére, költségtérítésére és egyéb juttatásaira vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74.§-ában, valamint
Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2011.(I.28.) rendelet 68.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselőtestület megbízatásának időtartamára, 2019. október 22-től kezdődően Letovai
Zoltán Tamás képviselőt foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterré
választotta meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
2. A Képviselő-testület Letovai Zoltán Tamás alpolgármester illetményét havi
bruttó628.200 Ft-ban, költségtérítésének összegét havi bruttó 94.230 Ft-ban
állapítja meg. Részére megbízatásának időtartamára, foglalkoztatási jogviszonya
fennállása alatt:
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a. egy hivatali személygépkocsit bocsát rendelkezésre, belföldi és külföldi
hivatalos és magáncélú korlátlan személyi használatra;
b. egy előfizetéses mobil telefon korlátlan használatát engedélyezi.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Nagy-Majdon József polgármester a gratulációt követően jelzi, hogy a megválasztott
alpolgármesternek, e tesztségében is esküt kell tennie a polgármester előtt. Megkéri a
megválasztott alpolgármester az eskü letételére.
Az alpolgármester eskütételéről külön jegyzőkönyv készül, mely a jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.

6. JAVASLAT A POLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK, KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK ÉS
EGYÉB JUTTATÁSAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ

Dr. Lengyel Tamás jegyző ismerteti, hogy a polgármester illetményének és
költségtérítésének megállapítása szabályait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény 71. §-a szabályozza, a település lakosságszámától függően. E szerint egy 10.000 –
30.000 fő lakosságszámú település polgármesterének az illetménye az államtitkár 2010. évi
XLIII. törvény 51. §-ában meghatározott alapilletmény, illetménykiegészítés és vezetői
illetménypótlék összegének 70%-a. A jelenleg hatályos állapot szerint a helyettes államtitkár
havi illetménye bruttó 997.200 Ft, aminek a 70%-a 698.000 Ft.
Ugyancsak jogszabály állapítja meg, hogy a polgármester havonta az illetményének 15%ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. A jogszabályi kötöttségek miatt
mindettől eltérni nem lehet.
Egyéb juttatásként – a korábbi ciklusnak megfelelően – javasolja, hogy a Képviselő-testület
Nagy-Majdon József polgármester részére egy mobiltelefont és egy hivatali személygépkocsit
bocsásson a rendelkezésére, belföldi és külföldi hivatalos és magáncélú használatra korlátozás
nélkül.
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:
„Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
illetményének, költségtérítésének és egyéb juttatásainak megállapítására vonatkozó javaslatot
és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület Nagy-Majdon József polgármester illetményét 2019. október 13ai hatállyal havi bruttó 698.000.- Ft-ban, költségtérítésének mértékét havi bruttó
104.700.- Ft-ban állapítja meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
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2. A Képviselő-testület Nagy-Majdon József polgármester részére megbízatásának
időtartamára, foglalkoztatási jogviszonya fennállása alatt
a.) egy hivatali személygépkocsit bocsát rendelkezésre, belföldi és külföldi
hivatalos és magáncélú korlátlan személyi használatra;
b.) egy előfizetéses mobil telefon korlátlan használatát engedélyezi.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető”
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy sok helyen vitát generál a gépkocsi
hivatali és magáncélú használata, holott ezt a kettőt igen nehéz sok esetben szétválasztani,
sokszor praktikussági okai vannak és nem visszaélés a szándék ezzel.

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
101/2019.(X.22.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
illetményének, költségtérítésének és egyéb juttatásainak megállapítására vonatkozó javaslatot
és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület Nagy-Majdon József polgármester illetményét 2019. október 13ai hatállyal havi bruttó 698.000.- Ft-ban, költségtérítésének mértékét havi bruttó
104.700.- Ft-ban állapítja meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
2. A Képviselő-testület Nagy-Majdon József polgármester részére megbízatásának
időtartamára, foglalkoztatási jogviszonya fennállása alatt
a.) egy hivatali személygépkocsit bocsát rendelkezésre, belföldi és külföldi
hivatalos és magáncélú korlátlan személyi használatra;
b.) egy előfizetéses mobil telefon korlátlan használatát engedélyezi.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
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7. JAVASLAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI ELNÖKEINEK ÉS TAGJAINAK
MEGVÁLASZTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy a bizottságok összeállításánál az elv az
volt, hogy a választáson minden induló fél kapjon bizottsági helyet. Az összefogásnál egy
képviselő személye még hiányzik Cseresznyés István lemondása következtében, emiatt a
bizottságok személyi összetétele még változni fog, de a működőképességet meg kell tartani a
bizottságoknál is.
Az SZMSZ szerint a Képviselő-testület szakmai munkáját az alábbi bizottságok segítik:
- Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 fővel, szokásjog alapján ellenzéki elnökkel,
- Ügyrendi Bizottság 5 fővel,
- Humánszolgáltatási Bizottság 7 fővel,
- Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 7 fővel.
A bizottság - feladatkörében - kezdeményezi, előkészíti a képviselő-testület döntéseit, a
képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntést hoz.
A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő
megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság
elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati
képviselők közül kell választani. A bizottság elnökének és tagjainak személyére a
polgármester tehet javaslatot. A bizottság elnökének és tagjainak megválasztása nyílt
szavazással történik.
Nagy-Majdon József polgármester szavazásra teszi egyenként a bizottságok elnökeire,
valamint egyben teszi fel szavazásra a képviselő és nem képviselő bizottsági tagokra
vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint:
Ügyrendi Bizottság
Nagy-Majdon József polgármester javasolja
- elnöknek: Gembiczki Ferencet,
- tagnak: Gagyi Róbertet, Molnár Ferencet,
- külső tagnak: Fehér Lászlóné, Mester Erzsébetet.
A Képviselő-testület Gembiczki Ferencet 10 igen szavazattal az Ügyrendi Bizottság
elnökének, Gagyi Róbertet, Molnár Ferencet, Fehér Lászlónét és Mester Erzsébetet 10 igen
szavazattal az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztotta.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Nagy-Majdon József polgármester javasolja
- elnöknek: Várszegi Istvánt,
- tagnak: Király Attilát, Berki Jánosnét
- külső tagnak: Orosz Tamás Jánosnét, Keltai Rolandot.
A Képviselő-testület Várszegi Istvánt 10 igen szavazattal a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
elnökének, Király Attilát, Berki Jánosnét, Orosz Tamás Jánosnét és Keltai Rolandot 10 igen
szavazattal a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztotta.
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Humánszolgáltatási Bizottság
Nagy-Majdon József polgármester javasolja
- elnöknek: Molnár Ferencet,
- tagnak: Gagyi Róbertet, Sulyok Tibort, Tarjáni Lászlót
- külső tagnak: Németh Istvánnét, Ambruzs Istvánnét, Czikora Györgynét.
A Képviselő-testület Molnár Ferencet 10 igen szavazattal a Humánszolgáltatási Bizottság
elnökének, Gagyi Róbertet, Sulyok Tibort, Tarjáni Lászlót, Németh Istvánnét, Ambruzs
Istvánnét és Czikora Györgynét 10 igen szavazattal a Humánszolgáltatási Bizottság tagjainak
megválasztotta.
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Nagy-Majdon József polgármester javasolja
- elnöknek: Sulyok Tibort,
- tagnak: Király Attilát, Berki Jánosnét, Bognár Ferencet
- külső tagnak: Kiss Andrásnét, Gaál Istvánnét, Kériné Viktor Ágnest.
A Képviselő-testület Sulyok Tibort 10 igen szavazattal a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság elnökének, Király Attilát, Berki Jánosnét, Bognár Ferencet, Kiss Andrásnét, Gaál
Istvánnét és Kériné Viktor Ágnest 10 igen szavazattal a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tagjainak megválasztotta.
Ezt követően Nagy-Majdon József polgármester ismerteti az egyenkénti szavazás
eredményeként elfogadott határozatot az alábbiak szerint:
102/2019.(X.22.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület
bizottságai elnökeinek, képviselő tagjainak és külső tagjainak megválasztásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület bizottságai személyi összetételét az alábbiak szerint határozza meg:
Ügyrendi Bizottság:
Elnök: Gembiczki Ferenc
Tag: Gagyi Róbert
Tag: Molnár Ferenc
Külső tag: Fehér Lászlóné
Külső tag: Mester Erzsébet
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság:
Elnök: Várszegi István
Tag: Király Attila
Tag: Berki Jánosné
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Külső tag: Keltai Roland
Külső tag: Orosz Tamás Jánosné
Humán Szolgáltatási Bizottság:
Elnök: Molnár Ferenc
Tag: Gagyi Róbert
Tag: Tarjáni László
Tag: Sulyok Tibor
Külső tag: Czikora Györgyné
Külső tag: Ambruzs Istvánné
Külső tag: Németh Istvánné
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság:
Elnök: Sulyok Tibor
Tag: Király Attila
Tag: Bognár Ferenc
Tag: Berki Jánosné
Külső tag: Kiss Andrásné
Külső tag: Gaál Istvánné
Külső tag: Kériné Viktor Ágnes
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy az Mötv. 57.§ (1) bekezdésében foglaltak
szerint a bizottságok nem képviselő tagjainak esküt kell tenniük. Felkéri a külső bizottsági
tagokat az eskü letételére.
A külső bizottsági tagok eskütételéről külön jegyzőkönyv készült, mely a jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Nagy-Majdon József polgármester a napirend megtárgyalását követően felkéri a jegyzőt,
hogy adjon rövid tájékoztatást a képviselői, bizottsági tiszteletdíjakról, illetve a képviselők
vagyonnyilatkozat tételi és a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel
kérelmezése iránti kötelezettségről, valamint az összeférhetetlenségre és a méltatlanságra
vonatkozó jogszabályi előírásokról.
Dr. Lengyel Tamás jegyző ismerteti, hogy minden képviselő írásban meg fogja kapni a
jogszabályilag előírt képviselői kötelezettségeket. Jelzi, hogy a képviselői, bizottsági
tiszteletdíjak összegét tartalmazó helyi rendelet felülvizsgálatára javaslatot tesz a testület
következő ülésére..
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Nagy-Majdon József polgármester kéri, hogy szimbolikusan köszönjék meg a képviselők a
jelenlévő családtagok támogatását. Ezt követően a testület alakuló ülését 15 óra 26 perckor
bezárja.
A Képviselő-testület alakuló ülése a Szózat elhangzását követően véget ér.

k.m.f.

Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző

