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JEGYZŐKÖNYV
Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 19-én
megtartott 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
Meghívottak, érdeklődők
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából mindenki van jelen, a
Képviselő-testület határozatképes, az ülést 14 óra 15 perckor megnyitja.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi
javaslatot tárgyalja meg.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 12 igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadta:
NYILVÁNOS ÜLÉS KERETÉBEN:
1. Javaslat a START 2020. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására, valamint egyéb
év közben induló közfoglalkoztatási pályázat lebonyolítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
2. Javaslat a Városi önkormányzat folyószámlahitel 2020. évi felvételére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
3. Javaslat a Bátonyterenyei Közművelődési Nkft. 2020. évi folyószámlahitelével
kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
4. Javaslat a Városi Önkormányzat 1512/2018.(X.17.) Kormány határozat 5. és 6.
sorszáma alatt engedélyezett 68 és 69 millió Ft összegű fejlesztési hitelszerződéseinek
módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
5. Javaslat a gyermekvédelmi alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról
szóló 8/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
6. Javaslat Bátonyterenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 3.
módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
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7. Javaslat az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
20/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
8. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok Javadalmazási
Szabályzatának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
9. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok ügyvezetői
díjazásának megállapítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
10. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok felügyelő bizottsági
tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
11. Javaslat a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága tagjainak és
könyvvizsgálójának megválasztására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
12. Javaslat a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nkft. részére pótbefizetés
biztosítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
13. Javaslat a Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatának, valamint egyes szociális alapszolgáltatások szakmai
programjának elfogadására.
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
14. Javaslat a Bátonyterenye és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány működésével
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
15. Javaslat a Képviselő-testület 2020. I. félévi üléstervére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
16. Egyebek
ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:
17. Javaslat a Városi Önkormányzat naptári éven túli 200 millió Ft. összegű fejlesztési
hitel Kormányengedélyezést követő felvételére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
18. Javaslat települési támogatás megállapítása iránti ügyben benyújtott fellebbezés
elbírálására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. JAVASLAT A START 2020. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI PÁLYÁZAT
BENYÚJTÁSÁRA,
VALAMINT
EGYÉB
ÉV
KÖZBEN
INDULÓ
KÖZFOGLALKOZTATÁSI PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési, valamint Várszegi István a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a határozati
javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Várszegi István utal arra, hogy mind támogatásban, mind létszámban a közmunka program
évről évre csökken, így lépéseket kell tenni a városüzemeltetés merősítésére.
Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy folynak az előkészületek erre, de amíg
van államilag támogatott közfoglalkoztatás, addig annak előnyeit ki kell használni.
Sulyok Tibor hozzáteszi, hogy a közfoglalkoztatásban folyamatosan csökken a létszám. Most
124 főt terveztek 3 programban, ami nem biztos, hogy fel lesz töltve. A cél, hogy munkát
biztosítsanak illetve a városüzemeltetésbe besegítsenek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12-12 igen szavazattal az alábbi
határozatokat fogadta el:
130/2019.(XII.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő testülete megtárgyalta a START 2020.évi
közfoglalkoztatási pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést és azt az alábbiak szerint
fogadta el:
1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közfoglalkoztatáshoz
nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm.rendelet alapján a kormány
által meghirdetett START KÖZMUNKA program keretében megvalósítandó feladatok
ellátására az előzetes tárgyalások alapján megállapított 124 fő foglalkoztatására
irányuló pályázat benyújtásához hozzájárul.
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a START 2020.évi közfoglalkoztatási
pályázat benyújtására, szerződések megkötésére, végrehajtására, utólagos
tájékoztatás mellett.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Gubán Zoltán Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási
NKft igazgatója
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131/2019.(XII.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő testülete megtárgyalta a 2020. évközben
induló egyéb közfoglalkoztatási pályázat beadására és lebonyolítására vonatkozó
előterjesztést és azt az alábbiak szerint fogadta el:
1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a 2020. évben
induló egyéb hosszú-rövid távú közfoglalkoztatási program pályázatának beadásához,
melyhez kapcsolódó önkormányzati önerő mértéke a 2020. évi költségvetésben
betervezésre kerülő, pályázat beadásakor szabadon felhasználható kötelezettségnélküli
közfoglalkoztatási önerő mértékéig terjedhet ki.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközben kiírásra kerülő egyéb
közmunkák pályázatainak benyújtására, kapcsolódó szerződések megkötésére, a
pályázat végrehajtására, utólagos tájékoztatás mellett.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

2. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL 2020. ÉVI
FELVÉTELÉRE
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 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot fogadta el:
132/2019.(XII.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi
Önkormányzat folyószámlahitel 2020. évi felvételéről szóló javaslatot és az alábbi határozatot
hozta:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a likviditás és az önkormányzat kifizetései pénzügyi
fedezetének biztosítása érdekében az OTP Bank NyRt-től 70.000.000 Ft összegű naptári éven
belüli folyószámlahitel 2020. évi újbóli felvételéhez az alábbi feltételek mellett:
- folyószámlahitel célja:
a 2020. évre tervezett feladatok végrehajtásához
átmeneti,
külső
forrás
biztosítása,
az
önkormányzati likviditás folyamatos fenntartása
- folyószámlahitel keret:
70.000.000 Ft, azaz hetvenmillió forint
- éves kamat mértéke:
változó 3 havi BUBOR + 2,5 %,
- kezelési díj:
változó évi 0,50 %
- rendelkezésre tartási jutalék:
változó évi 1,00 %
- hiteldíj fizetés:
negyedévente, illetve szerződés megszűnésekor
- futamidő:
2020. január 2-től – 2020. december 31-ig
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A Képviselő-testület a hitel visszafizetés fedezeteként felajánlja az önkormányzatot megillető
helyi adó és helyben maradó gépjárműadó bevételeit és egyéb működési célú bevételeit,
köztük a jogszabály alapján fedezetbe vonható általános működésének és ágazati feladatainak
támogatását.
2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 60/2018. (V.30.) Öh. számú határozattal elfogadott
és az OTP Bank Nyrt-vel 2018. április 26-án megkötött 500.000.000 Ft keretösszegű
jelzálogszerződés jelen hitel fedezetéül kiterjesztésre kerüljön, mely az alább felsorolt 4 db
ingatlanra vonatkozik:
- 1844 hrsz.
3078 Bátonyterenye, Tarjáni út 1.
- 1841/2 hrsz. 3078 Bátonyterenye, Tarjáni út 3.
- 2748/63 hrsz. 3070 Bátonyterenye, Városház út melletti beépítetlen terület
- 0304/2 hrsz. 3070 Bátonyterenye, Petőfi út 24.
3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, továbbá a hitel és a
hitelhez kapcsolódó járulékok az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe történő
betervezésére.
4. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az önkormányzat megfelel a Stabilitási tv. 10 §
(3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak, miszerint az önkormányzatnak a naptári éven belüli
hitel felvételéhez nincs szüksége a Kormány hozzájárulására.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a városgazdálkodási osztályvezetőt
(mint pénzügyi ellenjegyző), hogy az OTP Bank Nyrt. felé a hitelkérelmet benyújtsa, a
szükséges nyilatkozatokat és a folyószámla-hitelszerződést aláírja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

3. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI KÖZMŰVELŐDÉSI NKFT. 2020. ÉVI
FOLYÓSZÁMLAHITELÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSRE
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 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot fogadta el:
133/2019.(XII.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Közművelődési NKft. 2020. évi folyószámlahitelével kapcsolatos döntésre szóló javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
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1. A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörben eljárva hozzájárul az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló Közművelődési NKft. által - annak likviditása biztosítása érdekében - a
számlavezető OTP Bank NyRt-től 10 millió Ft keretösszegű naptári éven belül lejáró
folyószámlahitel 2020. évi felvételéhez. A hitel visszafizetés végső határideje: 2020. december
31.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Közművelődési NKft. ügyvezetőjét, hogy az OTP Bank
Nyrt. felé a hitelkérelmet benyújtsa, a szükséges nyilatkozatokat és a folyószámlahitelszerződést aláírja.
3. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt folyószámlahitel és járulékai megfizetéséhez
készfizető kezességet vállal. Felhatalmazza a polgármestert és a városgazdálkodási
osztályvezetőt (mint pénzügyi ellenjegyző) a készfizető kezességvállalási megállapodás
aláírására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.
4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a hitelszerződéshez
kapcsolódóan önkormányzatot terhelő tényleges fizetési kötelezettség keletkezik, annak
összegét a 2020. évi költségvetési rendeletébe betervezi.
5. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az önkormányzat megfelel a Stabilitási tv. 10 §
(3) bekezdés d) pontjában foglaltaknak, miszerint a Közművelődési NKft. által felvenni kívánt
folyószámlahitelhez vállalt önkormányzati kezességvállalásához nincs szükség a Kormány
hozzájárulására.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Nagy-Majdon József polgármester
Szedlák Imre ügyvezető
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető

4. JAVASLAT A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1512/2018.(X.17.) KORMÁNY
HATÁROZAT 5. ÉS 6. SORSZÁMA ALATT ENGEDÉLYEZETT 68 ÉS 69 MILLIÓ FT
ÖSSZEGŰ FEJLESZTÉSI HITELSZERZŐDÉSEINEK MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési, valamint Várszegi István a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a határozati
javaslatokban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12-12 igen szavazattal az alábbi
határozatokat fogadta el:
134/2019.(XII.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi
Önkormányzat 1512/2018. (X.17.) Kormány határozat 5. és 6. sorszáma alatt engedélyezett
68 és 69 millió Ft összegű fejlesztési hitelszerződéseinek módosítására szóló javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
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1. A Képviselő-testület hozzájárul a 112/2018. (X.30.) Öh. számú döntésével és a 1512/2018.
(X.17.) Kormány határozattal engedélyezett, valamint a Képviselő-testület 43/2019 (V.20.)
Öh. számú határozatával módosított OTP Bank NyRt-vel megkötött 69.000.000 Ft összegű
éven túli fejlesztési hitelszerződés alábbiak szerinti módosításához:
A 2019. december 31-i rendelkezésre tartási határidő a következő szerint módosul:
- 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.
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 városgazdálkodási osztályvezetőt
(mint 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
135/2019.(XII.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi
Önkormányzat 1512/2018. (X.17.) Kormány határozat 5. és 6. sorszáma alatt engedélyezett
68 és 69 millió Ft összegű fejlesztési hitelszerződéseinek módosítására szóló javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a 111/2018. (X.30.) Öh. számú döntésével és a 1512/2018.
(X.17.) Kormány határozattal engedélyezett, valamint a Képviselő-testület 43/2019 (V.20.)
Öh. számú határozatával módosított OTP Bank NyRt-vel megkötött 68.000.000 Ft összegű
éven túli fejlesztési hitelszerződés alábbiak szerinti módosításához:
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A 2019. december 31-i rendelkezésre tartási határidő a következő szerint módosul:
- 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.
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 városgazdálkodási osztályvezetőt
(mint 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

5. JAVASLAT A GYERMEKVÉDELMI ALAPELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A
FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 8/2012. (III.29.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA.
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási, Gembiczki Ferenc az Ügyrendi, Sulyok Tibor a
Gazdasági és Városfejlesztési, valamint Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a rendelet-tervezetben foglaltak
elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
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Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2019.(XII.20.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a gyermekvédelmi alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló
8/2012. (III.29) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 3. MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

6. JAVASLAT

2019.

ÉVI

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési, Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási,
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző, valamint Gembiczki Ferenc az Ügyrendi Bizottság
elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a rendelet-tervezetben foglaltak
elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
alábbi rendeletet alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2019.(XII.20.)
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

AZ
ÖNKORMÁNYZAT
TULAJDONÁRÓL
ÉS
A
VAGYONGAZDÁLKODÁS
SZABÁLYAIRÓL
SZÓLÓ
20/2003.(XII.19.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Gembiczki Ferenc az Ügyrendi, valamint Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és rendelet tervezetben,
valamint a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2019.(XII.20.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 25/2003.(XII.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
136/2019.(XII.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati
költségvetési szervekkel kötendő Ingatlan használati szerződésről szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat melléklete szerinti, az Önkormányzat által
alapított költségvetési szervekkel kötendő Ingatlan használati szerződés tervezet szövegét.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 25/2003. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3. sz.
mellékletében foglalt ingatlanokra az Ingatlanhasználati szerződést kösse meg az érintett
költségvetési szervekkel, az adott ingatlanra, illetve költségvetési szervre vonatkozó
sajátosságok figyelembevételével és szükség szerinti módosításokkal.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

8. JAVASLAT

AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN ÁLLÓ GAZDASÁGI
TÁRSASÁGOK JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Gembiczki Ferenc az Ügyrendi, Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési, valamint
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot
megtárgyalták és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolják a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
137/2019.(XII.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati
tulajdonban álló gazdasági társaságok Javadalmazási Szabályzatának felülvizsgálatáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Bátonyterenye Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló
- Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási NKft., a Bátonyterenyei Közművelődési,
Városi Könyvtár és Létesítményüzemeltető NKft., a BÁTONYREHAB Rehabilitációs NKft., a
Mátraalja Térségfejlesztő NKft. - gazdasági társaságai vezetői tisztségviselőire, felügyelő
bizottsági tagjaira, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalóira vonatkozó
Javadalmazási Szabályzatot – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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2. A Képviselő-testület a 43/2013 (IV.30.) Öh. sz. határozattal elfogadott Javadalmazási
Szabályzatot hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
3. A Képviselő-testület utasítja az önkormányzati gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a
Javadalmazási Szabályzatot a cégiratok között helyezzék letétbe.
Határidő: határozat elfogadását követő 30.nap
Felelős: Gubán Zoltán – Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási NKft.
ügyvezetője
Szedlák Imre – Bátonyterenyei Közművelődési NKft. ügyvezetője
Gál András – BÁTONYREHAB Rehabilitációs NKft. ügyvezetője
Kinyó Mária – Mátraalja Térségfejlesztő NKft. ügyvezetője

9. JAVASLAT

AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN ÁLLÓ
TÁRSASÁGOK ÜGYVEZETŐI DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

GAZDASÁGI

Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző, valamint Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
határozati javaslatokban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Várszegi István megjegyzi, hogy ezen a régióban ez a juttatás igen magas. Mind a 4
cégvezetőt remek szakembernek tartja, elismeri a munkájukat. Az emelést mindenképp
támogatja, de a mértéket túlzónak tartja. Kérdésesnek tartja, hogy hogyan fogják tudni
kitermelni ezt az összeget a cégek.
Nagy-Majdon József polgármester szerint figyelembe kell venni a személyi felelősséget, a
cégek foglalkoztatotti létszámát, a betöltött munkakör felelősségteljes voltát. A cégvezetők
bére évek óta nem emelkedett. A polgármesteri hivatalban is veszélyeztetett a szakos
ellátottság a fizetésemelések ellenére, félő, hogy a jobban kvalifikált kollégák elmennek a
hivatalból. Ugyanezt nem akarta a cégvezetőknél megkockáztatni. Az intézményvezetők
munkáját is el kell ismerni a közeljövőben. A vezetőknek biztosítani kell azt a jó
munkakörnyezetet, ami a munkavégzésükhöz szükséges eszközökkel, fizetéssel. Nem hiszi,
hogy az összegek kigazdálkodása gondot fog jelenteni a cégeknek, de ha igen, akkor az
önkormányzat mögéjük fog állni.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyenként 10-10 igen szavazattal, 2-2
tartózkodás mellett az alábbi határozatokat fogadta el:
138/2019.(XII.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a BÁTONYREHAB
Rehabilitációs Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának megállapításáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozatot hozta:
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A Képviselő-testület - tulajdonosi hatáskörében, alapítói jogkörében eljárva - 2020. január
1-jei hatállyal - a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft. ügyvezetője, Gál András
személyi alapbérét havi bruttó 600.000 Ft összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
139/2019.(XII.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának megállapításáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület - tulajdonosi hatáskörében, alapítói jogkörében eljárva - 2020. január
1-jei hatállyal - a Bátonyterenyei Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szedlák Imre
személyi alapbérét havi bruttó 600.000 Ft összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
140/2019.(XII.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának megállapításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület - tulajdonosi hatáskörében, alapítói jogkörében eljárva - 2020. január
1-jei hatállyal, a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Gubán Zoltán megbízási díját havi bruttó 600.000 Ft összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

10. JAVASLAT

AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN ÁLLÓ GAZDASÁGI
TÁRSASÁGOK FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Sulyok Tibor a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a
javaslatot megtárgyalta a határozati javaslatokban foglaltak elfogadását javasolja a
testületnek.
Várszegi István ismétlődő kérése, hogy a Felügyelő Bizottságokba az ellenzék is
delegálhasson tagot, ami most sem került figyelembevételre. Kéri a polgármestert, hogy
gondolja ezt át.
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Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a FEB tagok nem pártreferencia alapján
kerültek kiválasztásra, egyiken sem FIDESZ-KDNP tagok.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyenként 9-9 igen szavazattal, 3-3
tartózkodás mellett az alábbi határozatokat fogadta el:
141/2019.(XII.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei
Törvényszék Cégbírósága által Cg. 12-09-002232 cégjegyzékszámon nyilvántartott
Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(3070 Bátonyterenye, Vízműtelep, 2536. tul.lap. 2560 hrsz) Felügyelő bizottsága tagjainak
megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi érdemi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület 2020. január 1. napjától 2024. december 31-ig terjedő időtartamra a
Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő bizottsága tagjává megválasztja
1.1. Farkasné Hartmann Csilla (anyja neve: Halász Klára) 3070 Bátonyterenye, Liget út
28. 3. em. 13. sz. alatti lakost,
1.2. Szabó Zsófia (anyja neve: Bóna Eleonóra) 3070 Bátonyterenye, Mátrai út 19/A.
sz. alatti lakost,
1.3. Simon Ferenc (anyja neve: Berecz Mária) 3070 Bátonyterenye, Viola út 14.
sz. alatti lakost.
A Képviselő-testület a Felügyelő bizottság elnökének díjazását havi bruttó 40.000 Ft-ban,
tagjainak díjazását havi bruttó 30.000 Ft-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a változással összefüggésben az Alapító
Okirat módosításával kapcsolatos dokumentumok aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
3. A Képviselő-testület utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a változás cégbírósági
átvezetéséről (jogi képviselő bevonásával) gondoskodjon.
Határidő: 2020. január 18.
Felelős: Gubán Zoltán ügyvezető
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142/2019.(XII.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei
Törvényszék Cégbírósága által Cg. 12-09-006310 cégjegyzékszámon nyilvántartott
Bátonyterenyei Közművelődési, Városi Könyvtár és Létesítményüzemeltető Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (3078 Bátonyterenye, Berekgát köz 1.) Felügyelő bizottsága
tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi érdemi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület 2020. január 1. napjától 2024. december 31-ig terjedő időtartamra a
Bátonyterenyei Közművelődési, Városi Könyvtár és Létesítményüzemeltető Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő bizottsága tagjává megválasztja
1.1. Keltai Roland (anyja neve: Fodor Mária) 3070 Bátonyterenye, Barátság út 6. 3.
em.3. sz. alatti lakost,
1.2. Ambruzs Ferenc (anyja neve: Surányi Anna Piroska) 3078 Bátonyterenye, Honvéd út
39. sz. alatti lakost,
1.3. Balla Zsolt (anyja neve: Horváth Erzsébet) 3070 Bátonyterenye, Ózdi út 70. 1.em. 1.
sz. alatti lakost.
A Képviselő-testület a Felügyelő bizottság elnökének díjazását havi bruttó 40.000 Ft-ban,
tagjainak díjazását havi bruttó 30.000 Ft-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a változással összefüggésben az Alapító
Okirat módosításával kapcsolatos dokumentumok aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
3. A Képviselő-testület utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a változás cégbírósági
átvezetéséről (jogi képviselő bevonásával) gondoskodjon.
Határidő: 2020. január 18.
Felelős: Szedlák Imre ügyvezető
143/2019.(XII.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei
Törvényszék Cégbírósága által Cg. 12-09-006274 cégjegyzékszámon nyilvántartott
BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3078
Bátonyterenye, Tarjáni út 5.) Felügyelő bizottsága tagjainak megválasztásáról szóló
előterjesztést és az alábbi érdemi határozatot hozta:
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1. A Képviselő-testület 2020. január 1. napjától 2024. december 31-ig terjedő időtartamra a
BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő
bizottsága tagjává megválasztja
1.1. Sulyok Zoltán (anyja neve: Bene Erzsébet) 3070 Bátonyterenye, Alkotmány út 42.
sz. alatti lakost,
1.2. Bodorné Mikuska Natália (anyja neve: Márton Júlia) 3078 Bátonyterenye, Báthori út
6. sz. alatti lakost,
1.3. Szabó Levente Józsefné (anyja neve: Nagy Zsuzsanna Valéria) 3078 Bátonyterenye,
Rákóczi út 62. sz. alatti lakost.
A Képviselő-testület a Felügyelő bizottság elnökének díjazását havi bruttó 40.000 Ft-ban,
tagjainak díjazását havi bruttó 30.000 Ft-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a változással összefüggésben az Alapító
Okirat módosításával kapcsolatos dokumentumok aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
3. A Képviselő-testület utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a változás cégbírósági
átvezetéséről (jogi képviselő bevonásával) gondoskodjon.
Határidő: 2020. január 18.
Felelős: Gál András ügyvezető

11. JAVASLAT A MÁTRAALJA TÉRSÉGFEJLESZTŐ NONPROFIT KFT. FELÜGYELŐ
BIZOTTSÁGA TAGJAINAK ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓJÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁRA
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.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az
alábbi határozatokat fogadta el:
144/2019.(XII.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátraalja
Térségfejlesztő Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának
megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület 2020. január 1. napjától 2024. december 31-ig terjedő
időtartamra a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő bizottsága tagjává megválasztja
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1.1. Babcsán István (anyja neve: Stekler Mária) 3070 Bátonyterenye, Bányász út 1.
4/2. sz. alatti lakost,
1.2. Orosz Mihály Istvánné (anyja neve: Havran Ilona) 3078 Bátonyterenye,
Kosztolányi Dezső út 41. sz. alatti lakost,
1.3. Pékné Fejes-Marsinszki Ágnes (anyja neve: Marsinszki Piroska) 3070
Bátonyterenye, Dobó út 5. sz. alatti lakost.
A Képviselő-testület a felügyelő bizottság elnökének díjazását havi bruttó 40.000 Ftban, tagjainak díjazását havi bruttó 30.000 Ft-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
2. A Képviselő-testület a Mátraalja Nonprofit Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 2020.
január 1. és 2024. december 31-i közötti időtartamra a Szőllősi Sándor (an: Molnár
Mária, kamarai nyilvántartási száma: 000223) 3104 Salgótarján, Frigyes krt.16. szám
alatti lakost választja meg havi nettó 50.000 Ft + ÁFA díjazás mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
3. A Képviselő-testület a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság és
könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos Alapítói Határozatot és a Társaság
Alapító Okiratának változással egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat 1-2.
mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapító Határozat és Társaság
Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos dokumentumok aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
5. A Képviselő-testült utasítja a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét,
hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósághoz történő bejelentéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2020. január 18.
Felelős: Kinyó Mária ügyvezető

12. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI VAGYONKEZELŐ ÉS FOGLALKOZTATÁSI
NKFT. RÉSZÉRE PÓTBEFIZETÉS BIZTOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző, valamint Sulyok Tibor a Gazdasági és
Városfejlesztési, Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot megtárgyalták és a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
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Várszegi István utal arra, hogy a július 10-i rendkívüli ülésen elhangzott, hogy 560 millió
forint az önkormányzat hiteleinek összege. Nem szeretné, ha az önkormányzat
adósságspirálba kerülne. A polgármestert látja annak zálogának, hogy tud pénzt hozni a
városba.
Letovai Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a pótbefizetések akkor jönnek elő, mikor azt
látják, hogy van és tudnak adni, viszont ilyenkor többletmunkát rendelnek meg a cégtől, ezek
jók a városban élőknek is.
Nagy-Majdon József polgármester hangsúlyozza, hogy meg szeretnék csinálni az
önfenntartó várost, amely nem függ külső anyagi forrásoktól. Most vannak lehetőségek a
város gazdálkodásában, erre fel is szólították a városvezetést, hogy éljenek vele és ne mindig
az államtól várják a megoldást. El kell jutni oda, hogy a helyben megtermelt javakból
gazdálkodjanak, ugyanakkor a rendszer átstrukturálására is szükség van. új pályázati források
kiírására és elbírálására a közeljövőben nem lehet számítani. Szükség lesz további
bérrendezésekre is. Mindezek a jövő évi költségvetés tárgyalásakor fognak számokban is
megjelenni. Egyetért az alpolgármester által elmondottakkal, az átadott pénzeszközök szinte
kivétel nélkül feladatokkal terheltek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
145/2019.(XII.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Vagyonkezelő és Foglalkoztatási NKft. részére pótbefizetés biztosításáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Bátonyterenye Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló
Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkozatási Nonprofit Kft. részére, a kialakult veszteség
fedezetére 2019. évben 20.000.000 Ft pótbefizetést vállal a Városi Önkormányzat 2019.évi
költségvetésében a „Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási NKft.” alcím egyéb
működési kiadások ÁH-kívülre” megnevezésű előirányzat terhére.
A pótbefizetés teljesítésének módja: a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkozatási
Nonprofit NKft. bankszámlájára történő pénzátutalással. Ütemezése és teljesítése: két
ütemben, kétszer 10.000.000 Ft összegben, 2019. december 31-i határidővel.
2. A pótbefizetés összegét a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkozatási Nonprofit NKft. a
lekötött tartalékba köteles helyezni. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetést a
visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő tag(ok) részére vissza kell fizetni.
3. A Képviselő-testület utasítja a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkozatási Nonprofit
NKft. ügyvezetőjét, hogy a pótbefizetés felhasználásáról a Társaság 2019. évi beszámolója
keretében számoljon el.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pótbefizetés teljesítésére vonatkozó
dokumentum aláírására.
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Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Gubán Zoltán ügyvezető

13. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE VÁROSI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK, VALAMINT EGYES
SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
SZAKMAI
ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

PROGRAMJÁNAK

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
146/2019.(XII.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye
Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint
egyes szociális alapszolgáltatások szakmai programjának elfogadására vonatkozó
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ
- Szervezeti és Működési Szabályzatát a jelen határozat 1. mellékletében
az egyes szociális alapszolgáltatások tekintetében
- a hajléktalanok nappali ellátása szakmai programját a jelen határozat 2.
mellékletében
- a pszichiátriai betegek nappali ellátása szakmai programját a jelen határozat 3.
mellékletében
- a szenvedélybetegek nappali ellátása szakmai programját a jelen határozat 4.
mellékletében
foglalt tartalommal jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Tóth Józsefné intézményvezető

14. JAVASLAT A BÁTONYTERENYE ÉS KÖRNYÉKE KÖZBIZTONSÁGÁÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY
MŰKÖDÉSÉVEL
KAPCSOLATOS
DÖNTÉSEK
MEGHOZATALÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

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

20
147/2019.(XII.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenye és
Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Bátonyterenye és
Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány (3070 Bátonyterenye, Kossuth u. 4.
nyilv.sz.: 12-01-0000024) társalapítója egyetért azzal, hogy a Közalapítvány
- kuratóriumának tagjává Molnárné Kun Marianna, 3153 Mátramindszent,
Rákóczi u. 38. sz. alatti lakos,
- felügyelő bizottságának tagjává Gembiczki Mária 3145 Mátraterenye,
Kossuth u. 125. és Harayné Gregus Mónika 3070 Bátonyterenye, Bányász u.
10. sz. alatti lakosok
kerüljenek megválasztásra.
2. A Képviselő-testület javasolja az alapítók gyűlésének, hogy a Közalapítvány egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozat melléklete szerint fogadja el, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat 1-2. pontjában foglaltakat az
alapítók gyűlésén képviselje és az alapító okiratot az önkormányzat nevében aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közalapítvány Alapító
Okiratának rendelkezéseit, valamint nyilvántartási adatait érintő változások bírósági
nyilvántartásba vételét követően a társalapító önkormányzatokkal az alapítói jogok
átvétele tárgyában az önkormányzat nevében megállapodást kössön.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

15. JAVASLAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER
Gembiczki Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
148/2019.(XII.19.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület
2020. I. félévi üléstervét és azt a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
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16. EGYEBEK
Király Attila jelzi, hogy a Vasút út 8. alatt lakik 4 család (zömében idősek), ahová a
kukásautó nem tud bemenni, mert annyira rossz az út. De ugyanígy gondot okozhat a bejutás
a mentő vagy a tűzoltó autó számára is. Kéri az út javítását. Ő annyiban tud segíteni, hogy
kisebb autókkal hetente visz ki szemeteszsákot és a szemetet így el is hozzák tőlük. Jelzi
továbbá, hogy szemét tekintetében borzalmas állapotok vannak a körzetében. Bogicával is
kezdeni kellene valamit, ha már kiegészül a szolgáltatás a FONÓ-ban. Viszont nem fogadja el
a segítséget. A maga köré gyűjtött kutyák is kezelhetetlenek. Kért korábban lámpát a Csentei
útra, történt-e előrelépés az ügyben. A Zrínyi útról jelezték, hogy a vadak bejárnak a kertekbe.
Nagy-Majdon József polgármester kéri a Műszaki Osztályt, hogy a következő ülésre állítson
össze egy költségtervet (anyag és munkadíj) az út helyrehozatalára. Kéri az út mielőbbi
javítását. A FONÓ tekintetében megjegyzi, hogy az csak nappali melegedő és ellátást
biztosító intézmény lesz és nem hajléktalanszálló. Éjszakai szállásra nem lesz lehetőség itt.
Dr. Lengyel Tamás jegyző hozzáteszi, hogy az említett személynek helyi viszonylatban
jelentős nyugdíja van. a szociális ellátórendszer gondoskodik az étkezéséről, a tisztán
tartásáról, ruházkodásáról. Maga az ember deviáns, aki nem akar alkalmazkodni a többségi
társadalomhoz. Nem tudnak vele mit csinálni. A vadakkal kapcsoltban elmondja, hogy egy
csentei lakostól jelzés érkezett arra, hogy a csentei lakók nagy része a kertek végéhez
szoktatja és eteti a vadakat gyönyörködés vagy illegális vadászati céllal. Ezután a vadak
bejárnak az útra is.
Molnár Ferenc jelzi, hogy a hó eltakarítás nehézkes az otthagyott autók miatt, jó lenne
valamit kezdeni ezekkel az autókkal. Az emberek összevissza parkolnak, közlekednek a
városban, a KRESZ-t nem tartják be, ugyanúgy a felfestéseket sem. A buszok nem tudnak
beállni a buszmegállókba. A Seconda környékén hatalmas szemetet hagynak maguk mögött
az átutazó munkások. Sokan kérdeznek a szociális tüzifáról. Sok a harci kutya a faluban az
utakon és Kisterenyén is. Megköszöni a falusi templom új külső világítását.
Nagy-Majdon József polgármester fontosnak tartaná a közösségi együttélést szabályozó
rendelet megalkotását, mellyel sok dolgot tudnának rendezni, viszont azt be is kellene tartatni.
A szemetelés ügyében már történt bírságolás a rendőrség részéről. A közterületi italozáson is
rajta vannak a rendőrök, ugyanúgy mint a jegyző és a hivatal a közterületen tárolt gépkocsik
ügyén. A legfontosabb mindig a lakosság magatartása. A leszármazottaknak kötelessége a
szülőn gondoskodni az érintett személy esetében. A vadaktól pedig nem tudják elkeríteni az
egész várost, a kilövés nem megoldás, meg kell tanulni együtt élni velük. A kóborló kutyák
ügyében is intézkednek, amit tudnak, de itt is a megfelelő lakossági hozzáálláson,
magatartáson van a hangsúly. A szociális tűzifa a 2020-as év elején ki lesz osztva.
Tarjáni László jelzi, hogy elég sok a probléma a körzetében. Kiemeli a csatornázást, bár a
lakók még türelmesek, de a Liget út páratlan házszámainál bokáig ér a sár. A Rimay úton az L
alakban nincs közvilágítás, nagyon sötét van.
Bognár Ferenc jelzi, hogy a 21-es mellett az egyik lift az átadáskor sem működött, de most
már a másik sem működik.
Várszegi István jelzi, hogy az iskolánál nem tudnak közlekedni a buszok, letenni a
gyerekeket a parkoló autók miatt. Megköszöni az intézménynek biztosított fenyőt.
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Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a lift még nincs átadva, több biztonsági
műszaki probléma volt vele. Javasolta a Jászai úti iskolánál a buszmegálló áthelyezésére a
lépcső tetejénél. Fontos lenne, hogy a szülők mellett a pedagógusok is tudják, hogy hová
parkoljanak. Esetleg megállni tilos táblát tudnának kitenni a buszmegállóhoz és büntetni a
rossz helyen állókat.
Letovai Zoltán alpolgármester utal arra, hogy a 21-es lekerítésének következtében az utóbbi
időben sokkal több gépjármű-vad baleset volt, mint korábban. A vad lehetőségei
megváltoztak, rákerül úgy az útra, hogy utána nem tud kimenni. Ezt később meg fogják
szokni a vadak, de addig is kellő óvatossággal kell ott közlekedni.
Nagy-Majdon József polgármester megköszönti az adventi ünnepségeken részt vevők
munkáját. A következő napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendel el, a nyilvános ülést 15
óra 17 perckor berekeszti.
A testület ülése a továbbiakban zárt ülés keretében folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv
készül.

k.m.f.

Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző

