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Bátonyterenye Város Önkormányzata 

                  Képviselő-testülete  

 

7/2020.(IX.30.) Önk. sz. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 30-

án megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:   11 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján  

  Dr. Lengyel Tamás jegyző 

  Dr. Sal Klára aljegyző, igazgatási és szervezési osztályvezető 

  Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

  Kerekes László városüzemeltetési osztályvezető 

  Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

  Meghívottak, intézményvezetők 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 11 fő van jelen, Berki 

Jánosné képviselő távolmaradását előzetesen jelezte, a Képviselő-testület határozatképes, az 

ülést 14 óra 12 perckor megnyitja.  

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi javaslatot 

tárgyalja meg.  

 

A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 11 igen szavazattal az alábbiak szerint 

elfogadta: 

 

1. Javaslat a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztató és a 

Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester  
          Angyal Tibor tű. alezredes kirendeltség-vezető 

          Bozó Krisztián tű. alezredes tűzoltóparancsnok 

 

2. Javaslat a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

                      Csík Csaba r.alezredes, kapitányságvezető 

 

3. Javaslat az 1 sz. háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződésének módosítására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

4. Javaslat Bátonyterenye Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 2. 

módosítására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

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

tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
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6. Javaslat a Bátonyterenyei Városi Bölcsőde és a Bátonyterenyei Egészségügyi 

Szolgálat intézményvezetői illetményének módosítására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

7. Javaslat a Bátonyterenyei Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezetői megbízására és új pályázat kiírására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester  

 

 

8. Javaslat a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer” 2021. 

évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 

9. Beszámoló a helyi adóztatással kapcsolatos feladatok 2020. I. félévi végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

10. Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

  

11. Javaslat az önkormányzati közalapítványok 2019. évi működéséről szóló tájékoztatók 

elfogadásáról 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 

 
12. Egyebek 

 

 
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy az ülés előtt kiosztásra került a hajléktalan 

személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátása alapszolgáltatással 

kapcsolatban indult törvényességi felügyeleti eljárás lezárásával kapcsolatos tájékoztatás, 

melynek kéri tudomásul vételét. 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. JAVASLAT A NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

SALGÓTARJÁNI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉGÉNEK 2019. ÉVI 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ ÉS A SALGÓTARJÁNI HIVATÁSOS 

TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ 

BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER  

          ANGYAL TIBOR TŰ. ALEZREDES KIRENDELTSÉG-VEZETŐ 

          BOZÓ KRISZTIÁN TŰ. ALEZREDES TŰZOLTÓPARANCSNOK 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Faragó Sándor tű.alezredest és Tóth Péter László 

tű.alezredest, akik részt vesznek a napirendi pont tárgyalásán. 

 

Faragó Sándor elmondja, hogy Angyal Tibor kirendeltség vezető egyéb szolgálati okokból 

nem tudott megjelenni a testület ülésén. Az összeállított beszámoló igen részletes, kérdésekre 

természetesen válaszolni fognak. Megköszöni az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 

együttműködését, több hatósági feladatban dolgoztak együtt.  
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2019-ben nagyobb káresemény nem történt, alapvetően tűzmegelőzési feladatokat és hatósági 

ellenőrzéseket láttak el. A társasházaknál több kéményseprési hatósági ellenőrzést láttak el 

Bátonyterenyén, ez a magánszemélyeknél már megszűnt. A polgárvédelmi és közbiztonsági 

referensek felkészítéseit, képzéseit végrehajtották, Bátonyterenyén Bolcsó Balázs 

személyében egy képzett közbiztonsági referens segíti a munkájukat. Az iparbiztonság 

területén a közúti veszélyesanyag-szállítást ellenőrizték a 21-es és a 23-as főutak mentén. 

 

Nagy-Majdon József polgármester megköszöni a katasztrófavédelmi szervezet 

tevékenységét, munkáját. A testület jó döntést hozott a Bátonyterenyei Katasztrófavédelmi 

Őrs létrehozásával, aminek akár a fejlesztését is el tudja képzelni a központi elhelyezkedés 

révén. 

 

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

határozatokat fogadta el: 

83/2020.(IX.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2019. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatót és azt elfogadta.    

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

84/2020.(IX.30.) Öh. sz. 

Határozat 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Salgótarjáni 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt 

elfogadta.   

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 
 

 

Tóth Péter László néhány adattal szeretné alátámasztani a helyi őrs létjogosultságát, ami 

immár 4. éve működik. 2019-ben 120 eseményhez kaptak riasztást Bátonyterenye városban. 

Ebből 58 eset volt tűzeset, ami főleg szabadtéri tűz volt, de 11 esetben otthonok voltak 

veszélyben. 42 műszaki mentésük volt, ez zömében életmentés, betegmozgatás, 

társszervekkel való együttműködés, viharkárok, balesetek felszámolása. A helyi őrs a városon 

belül perceken belül a helyszínen tud lenni, de a környező településekre is néhány percen 

belül ki tudnak vonulni. Kéri a képviselőket, hogy észrevételeikkel keressék őket. 

 

 

 

 



5 

 

2. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2019. ÉVI 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 

                      CSÍK CSABA R.ALEZREDES, KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Zahorecz Sándor r.alezredes, rendészeti 

főkapitány-helyettest és Csík Csaba r. alezredes, kapitányságvezetőt, akik részt vesznek a 

napirendi pont tárgyalásán. 

 

Csík Csaba kiegészítésként elmondja, hogy a bátonyterenyei rendőrkapitányság rendelkezik 

az alapfeladat ellátásához szükséges személyi állománnyal és technikai eszközökkel. A hat 

településen összesen 369 bűncselekmény történt 2019-ben, ez 2010-ben 811 volt. Ugyanez 

Bátonyterenyén 185 volt a tavalyi évben, míg 201-ben 292. Jól látható az a tendencia 2010-

től, amit a kiemelt közterületi jelenléttel elkezdtek megvalósítani. Drasztikusan csökkentek a 

bűncselekmény számok. A tavalyi nyomozás eredményességi mutató 73,8%, ami 2010-ben 

36,5%, vagyis az eredményesség nőtt. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 

2019-ben 124 (2010: 221), Bátonyterenyén: 70 (2010: 118), az eredményességi mutató ezen a 

területen 81,3%. A terület országosan is bűnügyileg fertőzöttnek számít, az illetékességi 

területen Bátonyterenye és Mátraverebély a leginkább fertőzött. A 14 kiemelt bűncselekményi 

kategóriában is pozitív változások történtek. Az összes bűncselekmény kb. 60%-a vagyon 

elleni bűncselekmény főleg lopások (137). A reagálási idejük 13 perc, ami országosan is 

jónak számít. A közterületen eltöltött óraszámok nem változtak. Az illetékességi területen  

nem túl sok baleset történt, összesen 23, ebből 2 halálos. Kéri a képviselőket, hogy minden 

fórumon hangsúlyozzák, hogy mindenkit haza várnak és mindenki vegyen vissza a 

sebességből. A baleseti okoknál első helyen áll a gyorshajtás, az előzés és a kanyarodási 

szabályok megszegése. Kiemelten kezelik az ittas vezetők kiszűrését (74 eset). Kiemeli a 

polgárőrséggel közös tevékenységüket, közös szolgálatokat. Szeptembertől rendszerbe álltak 

az iskolaőrök, a visszajelzések eddig pozitívak. Fő feladatuk a koronavírus miatti 

többletfeladatok ellátása. Megköszöni az önkormányzat vezetésének, a képviselőknek és a 

lakosságnak is a támogató, segítő hozzáállást. A kapitányság teljes állománya tisztességesen 

végezte feladatát a tavalyi évben és az itt élő emberek számíthatnak a rendőrségre, kéri, hogy 

bizalommal forduljanak hozzájuk. 

 

Várszegi István úgy érzi, hogy egyre nagyobb a teher a rendőrségen, viszont a helyi 

kapitányság ennek maximálisan meg tud felelni. Jó érzés volt, hogy az iskolakezdéskor 

mindig megjelentek a rendőrök az iskoláknál. Javul a közlekedési morál a folyamatos 

járőrözésnek köszönhetően. Erőt, egészséget kíván a munka hasonló folytatásához. 

 

Molnár Ferenc szerint a rendőrség igen jól végzi a munkáját, viszont a parkolási szabályok 

betartására kéri, hogy jobban figyeljenek oda, nem büntetés szintjén, inkább 

figyelmeztetéssel. 

 

Letovai Zoltán alpolgármester megköszöni a rendőrség munkáját. Kérdése, hogy a 

járvánnyal kapcsolatos plusz feladatok ellátására is elegendő-e a rendőrség személyi 

állománya, van-e intézkedést igénylő hiányosság. 
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Csík Csaba elmondja, hogy a járvánnyal kapcsolatos intézkedések többlet szolgálatot 

igényelnek, jelenleg a kapitányság képes ezt a feladatot is önállóan ellátni, de szükség esetén 

a megyei főkapitányság és a készenléti rendőrség állománya is segítséget tud nyújtani. A 

készenléti rendőrség állománya egyébként is folyamatosan láét el szolgálatot az illetékességi 

területen. Példaértékűnek látja a városvezetés és a rendőrkapitányság együttműködését. 

 

Nagy-Majdon József polgármester szintén elismeri a rendőrség helytállását. A 21-es mentén 

folyamatosan tapasztalható a nem csak fix, hanem a mozgó sebességmérés, ennek 

megfelelően jobban figyelnek az autósok a sebességhatárokra a településen belül. Fontos az 

ittas vezetők és a rossz állapotú gépjárművek kiszűrése, különösen az ingázók munkába 

járása, hazajárása idején. Kéri, hogy a rendőrség figyeljen oda a közterületi italozást tiltó 

rendeletben foglaltakra és azok betartatására, hiszen ez az ingázókra fokozottan jellemző 

trafikoknál, kisebb boltoknál. Köszöni a kapitányság együttműködését, az emberek szubjektív 

biztonságérzete a településen elég jónak mondható, köszönhetően a rendőrség munkájának. 

Kéri a rendőrkapitányt, hogy tolmácsolja köszönetét az állomány minden tagjának. 

 

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

fogadta el: 

85/2020.(IX.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bátonyterenyei 

Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

1. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bátonyterenyei 

Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatról a Bátonyterenyei 

Rendőrkapitányság vezetőjét értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

3. JAVASLAT AZ 1 SZ. HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT FELADAT-ELLÁTÁSI 

SZERZŐDÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

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

megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. 

 

Letovai Zoltán alpolgármester az üléstermet elhagyta, a testület létszáma 10 fő. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 
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86/2020.(IX.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

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

háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződésének módosítására vonatkozó javaslatot és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület a feladat-ellátási szerződés módosítását a határozat mellékletében 

foglaltak szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

4. JAVASLAT BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2. MÓDOSÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Gembiczki Ferenc az Ügyrendi, Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási, valamint Várszegi 

István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottságok a javaslatot 

megtárgyalták és a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását javasolják a testületnek. 
 

Letovai Zoltán alpolgármester az ülésterembe visszatért, a testület létszáma 11 fő. 

 

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

alkotta: 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2020.(X.01.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

5. JAVASLAT A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK, NEM KÉPVISELŐ 

BIZOTTSÁGI TAGOK ÉS A TANÁCSNOKOK TISZTELETDÍJÁRÓL SZÓLÓ 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy a veszélyhelyzet miatt a tavaszon egyéni 

hatáskörben felfüggesztett rendeletet most változatlan tartalommal hozta vissza a testület elé. 

 

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. 
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Várszegi István azzal egyetért, hogy a képviselők kapjanak juttatást, de nem tudja, hogy az 

önkormányzat költségvetését mennyire terheli meg a tervezetben szereplő összeg. A 

felfüggesztést jó döntésnek tartja, de a díj mértékét vitatja. 

 

Nagy-Majdon József polgármester utal arra, hogy a képviselők az elmúlt fél évben semmi 

tiszteletdíjat nem kaptak, megköszöni, hogy ezt a képviselők nagy morgolódás nélkül 

tudomásul vették. Az idei költségvetés tartalmazza a hátralévő két hónap tiszteletdíjainak az 

összegét. Miközben a minimálbér és az átlagbér emelkedik az országban a helyi képviselők 

tiszteletdíja 2010 óta csak a tavalyi önkormányzati választások után emelkedett érdemben. 

Úgy látja, hogy a tiszteletdíjak mértéke nem fog problémát okozni az idei költségvetésben. 

Emellett rendezték több ütemben a hivatali dolgozók bérét és a vezetők bérét is. 
 

 Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az 

alábbi rendeletet alkotta: 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2020.(IX.30.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

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

tiszteletdíjáról 

 

 (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

6. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI VÁROSI BÖLCSŐDE ÉS A BÁTONYTERENYEI 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYVEZETŐI ILLETMÉNYÉNEK 

MÓDOSÍTÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

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

megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. Az 

illetményemelést azért is támogatandónak tartja, hogy az intézmények élén meg tudják tartani 

a jól képzett vezetőket. 

 

Nagy-Majdon József polgármester a Várszegi István által elmondottakhoz hozzáteszi, hogy a 

Kormány országos közmunkabér-emelést is bejelentett, ugyanakkor térségünkben igen nehéz 

jól képzett munkaerőt találni, magasabb bérekkel könnyen elcsábíthatók a jó szakembereket. 

A most javasolt bérek az átlagbéreknek felelnek meg, holott az intézményvezetőinken nagy 

felelősség nyugszik. 

 

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

fogadta el: 

87/2020.(IX.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 

Városi Bölcsőde és a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat intézményvezetője 

illetményének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
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1. A Képviselő-testület Kovácsné Mihok Lenke intézményvezető illetményét 2020.     

szeptember 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Tárgyhavi alapilletmény                                          314.650 Ft  

Magasabb vezetői pótlék                                           40 000 Ft 

Bölcsődei pótlék                                                        30.000 Ft  

Ágazati szakmai pótlék                                             31.465 Ft 

Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész            53.885  Ft 

Összes járandóság:                                               470.000 Ft 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Nagy - Majdon József  polgármester 

        Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

2. A Képviselő-testület Szoó Katalin intézményvezető illetményét 2020. szeptember 1-

jétől  az alábbiak szerint állapítja meg:  

 
Tárgyhavi alapilletmény                                          193 040 Ft  
Bérminimumra való kiegészítés                                17.560 Ft 

Magasabb vezetői pótlék (200%)                              40.000 Ft  

Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész:          169 400 Ft  

Összes járandóság:                                               420 000 Ft 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Nagy - Majdon József  polgármester 

        Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

 

3. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a kinevezés módosításával kapcsolatos  

okiratokat aláírására.   

       

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Nagy - Majdon József  polgármester 

        Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

 

 

7. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI VÁROSI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

KÖZPONT INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSÁRA ÉS ÚJ PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER  

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

megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. 

 

Várszegi István tapasztalatai alapján hangsúlyozza, hogy erre az intézménye egyre nagyobb 

szükség van a városban. 

 

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

fogadta el: 
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88/2020.(IX.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 

Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázatának kiírásáról szóló 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ 

vezetői feladatainak ellátására a melléklet szerint pályázatot ír ki, melyet a 

Belügyminisztérium Közszféra állásportálján megjelentet. 

 

      Határidő: értelemszerűen 

      Felelős: Nagy - Majdon József  polgármester 

 

2. A Képviselő-testület a Bátonyterenyei  Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ 

vezetői feladatainak ellátásával esetmenedzseri munkaköri feladata mellett a pályázat 

elbírálásáig- de legkésőbb 2020. december  31-éig Izsó-Domonkos Vandát bízza meg. 

 

      Határidő: értelemszerűen 

      Felelős: Nagy - Majdon József  polgármester 

 

3. A Képviselő-testület Izsó-Domonkos Vanda illetményét az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

          

          Tárgyhavi alapilletmény                                          144.570 Ft  

          Garantált bérminimumra való kiegészítés                 66.030 Ft  

          Magasabb vezetői pótlék (250%)                              50.000 Ft  

          Szociális ágazati összevont pótlék                             93.879 Ft  

          Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész             66.000 Ft 

    Járandóság összesen:                                                420.479 Ft 

       

          Határidő: értelemszerűen 

     Felelős: Nagy - Majdon József  polgármester 

                    Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 

                    Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ gazdasági  

          csoportja 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízással kapcsolatos  

okiratok aláírására.  

 

      Határidő: értelemszerűen 

      Felelős: Nagy - Majdon József  polgármester 

                   Dr  Lengyel Tamás jegyző 
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8. JAVASLAT A „BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖNDÍJRENDSZER” 2021. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓJÁHOZ TÖRTÉNŐ 

CSATLAKOZÁSRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási, 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 11 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

89/2020.(IX.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához történő csatlakozásról 

szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:  

 

1. Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához, a jelen határozat 1. melléklete szerinti 

Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 

pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás 

összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 

foglaltaknak megfelelően jár el.  Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-

Bursa rendszerben általa meghatározott s a pályázóktól bekérendő, a szociális 

körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak 

ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. A képviselő testület felhatalmazza a 

polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

 

           Határidő: 2020. október 1. 

           Felelős: Nagy-Majdon József  polgármester 

                         dr. Lengyel Tamás jegyző 

                         Kovács Krisztián Városgazdálkodási osztályvezető 

 

2.   A Képviselő-testület a jelen határozat 2. és 3. számú melléklete szerinti pályázatot 

írja ki. 

 

           Határidő: 2020. október 5. 

           Felelős: Nagy-Majdon József  polgármester 

                         dr. Lengyel Tamás jegyző 

            

3. Bursa Hungarica ösztöndíj megítéléséről, mértékéről, felülvizsgálatáról és 

megvonásáról Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Humánszolgáltatási Bizottsága dönt. 

 

            Határidő: 2020. december 4. 

      Felelős: Nagy–Majdon József polgármester  

                          dr. Lengyel Tamás jegyző 

 



12 

 

4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2021. évi forduló keretében beérkezett pályázatokról hozott 

döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető 

EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  

 

           Határidő: 2020. december 4. 

           Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

                        dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

 

9. BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓZTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 2020. I. 

FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ 
 

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

megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. 

Ugyanakkor megjegyzi, hogy a város nincs könnyű helyzetben, hiszen a járványügyi 

intézkedések megmutatkoznak a helyi adózásban is. Emiatt fél az év vége alakulásától. 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy az elmúlt két évben több cég ment el a 

városból, ami mind a foglalkoztatásban, mind a helyi adóbevételben éreztette a hatását. 

Viszont az elmúlt két évben a 21-es út építése is közrejátszott a bevételek generálásában. A 

kieső gépjárműadó mintegy 20 milliós tétel a költségvetésben. Bízik abban, hogy az 

építményadó javítani tud a helyzeten a második félévben. A lakossági kivetés ennél is csak a 

2021-es évben várható. Vannak érdeklődő cégek, vannak cégek, amiknek ez az év jobb lesz, 

másoknak rosszabbak, függően a cég profiljától. Az iparűzési adó tekintetében is van 

visszaesés, de a tendencia nem veszélyes, de figyelni kell rá. Az önkormányzat és a testület is 

hozott számos intézkedést a közelmúltban, amelyek a takarékos önkormányzatot szolgálják 

(sportcsarnok, uszoda). Bizakodó a jövő szempontjából. 

 

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

alábbi határozatot fogadta el: 

90/2020.(IX.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi adóztatással 

kapcsolatos feladatok 2020 I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adóztatással kapcsolatos 

feladatok 2020 I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    dr. Lengyel Tamás jegyző  

                       Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető  

 

 

 

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx
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10. TÁJÉKOZTATÓ A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 

I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL 

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. Megjegyzi, 

hogy a tájékoztató egy három hónappal ezelőtti pillanatfelvétel a költségvetésről. Azt a 

tájékoztatást kapta, hogy a vírushelyzet miatti kiadások és megtakarítások nagyjából 

egyensúlyban vannak. 

 

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

alábbi határozatot fogadta el: 

91/2020.(IX.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő–testülete megtárgyalta a Városi 

Önkormányzat költségvetésének 2020. I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat költségvetésének 2020. I. féléves teljesítéséről 

szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

 

 

11. JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZALAPÍTVÁNYOK 2019. ÉVI 

MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓK ELFOGADÁSÁRÓL 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti Jászai Nagy István kuratóriumi elnököt, aki részt 

vesz a napirendi pont tárgyalásán. Nagyné Kupcsulik Gabriella kuratóriumi elnök jelezte, 

hogy az ülésen egyéb elfoglaltság miatt nem tud részt venni. 

 

Jászai Nagy István kéri, hogy aki teheti, az adója 1%-át ajánlja fel a Közalapítvány részére. 

 

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

határozatokat fogadta el: 

92/2020.(IX.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő–testülete megtárgyalta a Bátonyterenye 

Közoktatásáért Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester   
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93/2020.(IX.30.) Öh. sz. 

Határozat 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő–testülete megtárgyalta a Bátonyterenye és 

Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2019. évi működéséről szóló tájékoztatót és azt 

elfogadta 

Határidő: azonnal  

Felelős: Nagy–Majdon József polgármester   

 
 

12. EGYEBEK 
 
Nagy-Majdon József polgármester véleménye szerint a jelenlegi helyzetben nem kell 

Bátonyterenyén nagy rendezvényeket tartani, ezért maradt el a Városnap és a szüreti 

felvonulás is. Ez a következő hónapokra is fennmarad a nagy rendezvények tekintetében. A 

kisebb rendezvények megtartására lát lehetőséget megfelelő védelmi intézkedések 

betartásával, hiszem Bátonyterenyén is jelen van már a vírus, sőt egy halálos áldozatot is 

követelt. Ezért kér mindenkit, hogy a maszk használatát támogassa, vegye komolyan, 

különösen zárt helyiségekben. Kisebb léptékben ugyan, de az október 6-ai és 23-ai 

megemlékezéseket meg fogják tartani. 

 

Dr. Lengyel Tamás jelzi, hogy sok bejelentés érkezett a városban tapasztalható szaghatás 

miatt, ami a salgótarjáni szennyvíztisztító telepről jön. Több vizsgálat is folyamatban van, 

valami technológiai probléma miatt a kellemetlen jelenség október közepéig várhatóan fenn 

fog maradni. 

 

Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy ismét tapasztalható a vízminőség 

romlása, igyekeznek a vízhálózatot kitisztítani egy szivacslövedékkel és magasnyomású 

vízzel, ami lehozza a lerakódott vas és mangánréteget. Bíznak benne, hogy ez rövid távon 

megoldja a problémát, hosszú távon viszont a vezetékek cseréjére és tisztítóberendezésre lesz 

szükség. A bekötővezetékeket is igyekeznek kicserélni megfelelő források rendelkezésre 

állása esetén. 

A Bányavárosban a tél beálltáig az aszfaltozás meg fog történni, szeretnék elérni, hogy teljes 

felületű helyreállítás történjen. Örömhír, hogy a Közút segítségével és kivitelezésével meg 

tudták valósítani a Szupatakra vezető út aszfaltozását. A tartósságát nem fogja befolyásolni, 

hogy mart aszfalttal történt a beruházás, amit a közút saját forrásból valósított meg. 

 

Várszegi István kb. egy fél éve jelezte a Városüzemeltetési Osztály felé, hogy a Bástya úti 

ÉRV telepre csak bozótvágóval lehet bemenni, annak megtisztíttatása szükséges lenne. 

Régebben a szemétszállító cég kötelessége volt a társasházi konténerek fertőtlenítése, 

tisztítása. Erre most is nagy szükség lenne, ha ez elérhető. A víz minősége (színe, szaga) 

nagyon rossz, de horribilis összeget fizetnek érte. Lehetne, hogy a problémásabb 

időszakokban a szolgáltató csökkentse a víz árát. A Zrínyi és a Bajcsy-Zsilinszky út is fel lett 

verve a csatornázás miatt, az aszfaltozás határideje december 31. Veszélyes arra járni a 

kőfelverődés miatt, így jó lenne, ha az aszfaltozással nem várnák meg a végső határidőt. 

 

Sulyok Tibor jelzi, hogy nincs megcsinálva az Attila út és a Szabadság út útburkolata, amit a 

csatornázás miatt felbontottak. Bízik benne, hogy ezt is meg fogják csinálni ebben az évben. 
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Tarjáni László szintén a csatornázás miatti úthelyreállításokat sürget a Bányavárosban, 

hiszen a helyreállításra már több határidőt is hallott. Ha télre így marad, akkor ez az ott 

élőknek nagyon sok kellemetlenséget fog okozni. Kérdéses a csapadékelvezetés is, hiszen 

tudomása szerint az új rendszerbe már nem folyhat bele a csapadék. Kérdése, hogy 

lomtalanítási akciót tervez-e a hulladékszállító cég vagy az önkormányzat. Van-e terv a régi 

Halda ügyére, hiszen a tavat a teljes kiszáradás fenyegeti. 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a Haldánál a forrás elapadt, de keresik rá  

a megoldást, ami nem biztos, hogy lesz. 

 

Dr. Lengyel Tamás jegyző tájékoztat arról, hogy a közeljövőben különböző fórumokon 

tájékoztatni fogják a lakosságot a hulladékgazdálkodás rendjéről, a szolgáltatóról és az 

elérhetőségéről. A szolgáltató VGÜ kéthetente meghatározott menetrend szerint körbejárja a 

város minden utcáját és a zöld zsákban kihelyezett zöldhulladékot elszállítja. Emiatt nem kell 

égetni a zöldhulladékot és megfulladni a füstben. A VGÜ kérés esetén házhoz megy 

lomtalanítani, így a tavalyi volt az utolsó város által szervezett lomtalanítás. Felhívja a 

figyelmet a hulladékudvar használatára is. 

 

Molnár Ferenc megerősíti, hogy a Zrínyi út alig egy éve megcsinált szakasza teljesen tönkre 

van menve. Volt egy csőtörés az Alkotmány úti buszmegálló alatt, amit ugyan megcsináltak, 

de így nincs ott buszmegálló. Kérése, hogy ha új buszmegálló lesz ott, akkor az kettes legyen, 

mert ott reggelente 70-80 vagy még több ember is várja a buszt. Ősszel, télen nem jó a buszt 

várni az esőben, hóban. A Felső-telep szemétszállítására megoldást kell találni, mert oda a 

VGÜ nem megy fel. Van ott 8 olyan lakó, aki hajlandó szerződést kötni bárkivel, csak a 

szemetet vigyék el. Ezt elő kell készíteni, egy konténer kihelyezésével megoldható lenne. A 

Nyárjas úton verekedésig fajult, hogy ki hol parkol. Erre megoldást kell találni, mert a 

megfordulást nem hagyja az egyik ott élő. Az öt érintett utca részére vannak-e pozitív hírek a 

gázbekötéssel kapcsolatban? Nagy szükség lenne rá. Lesz-e száma, elérhetősége a közterület-

felügyeletnek, mert a roncsautók elhelyezésével és egyéb problémák megoldásával 

kapcsolatban elérhetőnek kellene lenniük. Kezdeni kell valamit az utcán lévő nagy számú 

kóbor kutyával, zömében este okoznak problémát. Jó lett a szupataki út felújítása, jelezte, 

hogy esetleg a szorospataki utat is fel lehetne újítani hasonló technológiával. Jelzi, hogy a 

buszjáratokkal kapcsolatosan egy átalakítás válik szükségessé. 

 

Dr. Lengyel Tamás jegyző a Falu gázellátásával kapcsolatosan elmondja, hogy a gázhálózat 

üzemeltetéséért a TIGÁZ felelős. Kisebb lakossági nyomásra tavaly sikerült elkészíttetni a 

szolgáltatóval az érintett utcák gázlefektetésének tervét, melyre igen nagy összeg jött ki. Ez a 

cég költsége, melyet nem háríthat a lakosságra. Kötelezettségük, hogy a most kiépítet 

gázvezeték végétől 250 méterig igény jelentkezése esetén fektesse le a gázvezetéket. Az 

elmúlt hetekben a TIGÁZ kérte, hogy mérjék fel újra az igényeket, ami megtörtént. 

Valószínűleg egy 200 méteres részen lesz lefektetve a gázvezeték a következő éven belül, 

majd ezután indulhat a többi része a beruházásnak, ami kb. 5 éven belül megvalósulhat. 

 

Nagy-Majdon József polgármester hozzáteszi, hogy az ügyben igyekszik kormányzati 

segítséget, támogatást intézni, így esetleg gyorsabban megvalósulhat a beruházás. 

 

Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy a közterület-felügyelet a tervek szerint november 

1.jével fog indulni. Most dolgozzák ki a megyei rendőr-főkapitánysággal történő 

együttműködési megállapodást, mely a működés feltétele, folyamatban van a felszerelésük 

beszerzése.  



16 

 

Nem lesz külön telefonszámuk, se folyamatos 24 órás szolgálat, a hivatali elérhetőségekre 

lehet majd a bejelentéseket megtenni. Nem feltétlenül a bírságolás lesz a dolguk, de ha 

szükséges, akkor az is. Inkább azt szeretné ha olyan „kavics lenne a cipőben” a két közterület-

felügyelő, ami kényelmetlen lesz annak, aki viseli. 

A Nyárjas úti probléma komplex kezelést igényel, az út szűk, lehet, hogy kisajátítás kell 

ahhoz, hogy egy normál méretű utat tudjanak ott kialakítani. 

 

Nagy-Majdon József polgármester szeretné, ha a szemetelés kapcsán bizonyító erejű 

felvételek készülnének, amiket aztán tovább tudnának küldeni a rendőrségnek. Már most is 

van pár kép a birtokukban. A hulladékszállítás megfelelően működik a városban. Közös ügy, 

hogy a város ne legyen szemetes, a lakosság nélkül ez nem megvalósítható. 

 

Gagyi Róbert továbbra is hiányolja a fekvőrendőrt az óvoda elől. A Jedlik út közepén van 

egy torzó játszótér, amit le kellene bontani, balesetveszélyes. Sokan keresik parkolóhelyek 

ügyében, nem tudnak hol parkolni. Kéri a lakosságot, hogy a lakótelepi konténerek tetejét 

húzzák le, mert a varjak kiszedik a szemetet. 

 

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a parkolók kialakítása, átgondolása 

folyamatos. Most két parkolót csináltak a közmunkában az Ózdi út elején. A közeljövőben 

meg kell vizsgálni nem csak a lakótelepen lévő parkolóhelyek kérdését, hanem minden 

sűrűbben lakott területnél megoldást kell majd találni. Sokan az út mellett állnak meg az 

autókkal, ami balesetveszélyes és csökkenti a közlekedés lehetőségét. A játszóteret meg 

fogják vizsgálni. 

 

Dr. Lengyel Tamás jegyző hozzáteszi, hogy a régi lecsavarozós fekvőrendőr már idejét 

múlta, a kérdéses területre aszfalt emelkedőt terveznek beépíteni. A parkolási probléma 

valóban égető a lakótelepeken, de a családi házaknál is egyre jellemzőbb, hogy több gépkocsi 

van egy háznál és nem állnak be az udvarra, hanem inkább elkezdik befedni a telek előtt lévő 

vízelvezető árkokat, ahol nagyon szép, burkolt területeket alakítanak ki, viszont nem 

gondolnak a vízelvezetésre. Az árok lefedését nem tehetik meg a Műszaki Osztállyal történő 

egyeztetés nélkül. 

 

Sulyok Tibor nem kapott választ arra, hogy a Dózsa-telepi útjavításra lesz-e az idén 

lehetőség. Örül a szupataki útnak. 

 

Nagy-Majdon József polgármester azt válaszolja, hogy a megfelelő ülepedési idő kivárását 

követően a megbontott Dózsa-telepi útfelület is javításra fog kerülni.  

 

Letovai Zoltán alpolgármester jelzi, hogy Szupatakon az útfelújítás azért nem folyatódott 

tovább, mert arra várnak, hogy a csatornázást követően a kivitelező mely útszakaszt fogja 

helyreállítani. Az eddigi útfelújítást a magyar Közút kivitelezte, a belterületen elkészült a 

járda, a mellékutakat is szépen megcsinálták, de a Fő út felújítása a csatornázást követően 

kerül mérlegelésre. 
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Nagy-Majdon József polgármester tudomása szerint a buszfordulóig az Állam még 

bevállalta, hogy megcsinálják, majd az önkormányzatnak kell forrást találnia arra, hogy a 

templomig vezető utat felújítsa.  

A napirend megtárgyalását követően a testület ülését 15 óra 41 perckor bezárta. 

 
 

 

k.m.f. 

 

 

 

Nagy-Majdon József     dr. Lengyel Tamás 

polgármester                jegyző 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


