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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 25-én 
megtartott soros, nyílt üléséről.  

 
Ülés helye: Május 1 Művelődési Ház és Könyvtár, kisterem - 3143 Mátranovák, Petőfi út 1. 
 16.00 órakor 
 
Jelen vannak: 
 
Mátranovák Képviselő-testülete: 
 Bodor Ernőné polgármester 
 Juhász Gáborné alpolgármester 
 Bartha Györgyné  
 Hugyeczné Fazekas Ildikó 
 Kotroczó Tamás  
 Sipos Balázs 
 Varga Tamás 
képviselők 
 
Állandó meghívottak: 
 Urbányi Edina jegyző 
 Ivádiné Wieszt Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott: 
 Orosz Hajnalka gazdálkodási-vagyongazdálkodási-ügyintéző 
 
 
Bodor Ernőné polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. A polgármester 
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van. 
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatot - 8. Egyéb időszerű feladatok napirendi pont keretében 
- az alábbiak szerint:  
 
Napirendi javaslat: 
 

1. Közigazgatási szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 
 

2. Polgármester szabadsága 
Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 
 

3. Mátranovák Község Önkormányzat 2022. évi szolgáltatási és munkatervének 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 
 

4. Polgármester illetménye és költségtérítése 
Előterjesztő: Urbányi Edina jegyző 
 

5. Alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése 
Előterjesztő: Urbányi Edina jegyző 
 

6. Döntés a Mátranovákon megvalósuló Bölcsődének a Mátrai Önkormányzati Társulás 
alá tartozásáról 
Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 
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7. Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Urbányi Edina jegyző 

 
8. Egyéb időszerű feladatok 

8.1 3143 Mátranovák, Bányász út 2. önkormányzati épület - konyha légtechnika 

kialakítása 

Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 

8.2. Tájékoztatások, bejelentések 

 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása  

 
1. Közigazgatási szerződés jóváhagyása 

Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 
(Szerződés tervezet, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Urbányi Edina jegyző elmondja, hogy Mátranovák Község Önkormányzat és a Mátranovák Község 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat között minden évben január 31-ig felül kell vizsgálni a közigazgatási 
szerződést.  
Módosult az önkormányzatnál a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltató neve, valamint a 
gazdálkodással kapcsolatos feladatokat ellátó személy neve, aki 2021. márciusa óta Danóné Nyeste 
Viktória köztisztviselő. Módosultak továbbá a záró rendelkezésben az időpontok, és a záradékban a 
döntéseket tartalmazó határozatok száma. 
 
Bodor Ernőné polgármester: Kérdezi a testületet, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 
 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 
határozatot hozta:  
 

1/2022. (I.25.) számú határozat 
 
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat közigazgatási szerződését a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint felülvizsgálta és azt a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bodor Ernőné polgármester 
 
 
 

2. Polgármester szabadsága 
Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 
(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Egyéb észrevétel kérdés nem hangzott el. 
 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot, 7 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 



4 
 

 
2/2022. (I.25.) számú határozat 

 
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében Bodor Ernőné polgármester 
2022. évi szabadságának ütemezését a következők szerint hagyja jóvá: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Bodor Ernőné polgármester 
 
 
 

3. Mátranovák Község Önkormányzat 2022. évi szolgáltatási és munkatervének jóváhagyása 
Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 
(Szolgáltatási – és munkaterv tervezete és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Bodor Ernőné polgármester elmondja, hogy a közművelődési szakember elkészítette a 2022. évi 
szolgáltatási és munkatervet. A tervezett programok változhatnak. 
 
Bartha Györgyné képviselő kérdezi, hogy miért szerepel közösségi színtérként a Bányász Emlékház. 
 
Urbányi Edina jegyző elmondja, hogy a közösségi színterek jogszabály alapján lettek meghatározva, 
amikor készült az új közművelődési rendelet.  Ennek alapján kellett a Bányász Emlékházat is közösségi 
színtérként szerepeltetni. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 
határozatot hozta:  

 
3/2022. (I.25.) számú határozat 

 
 
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja és jóváhagyja Mátranovák Község 2022. évi szolgáltatási – és munkatervét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bodor Ernőné polgármester 
 

Hónap Szabadság napok napok száma 

január 10.-11. 2 
február -  
március 16.-18. 3 
április 11.-14. 4 
május -  
június 13.-17. 5 
július 18.-22. 5 
augusztus 8.-12. 5 
szeptember 5.-9. 5 
október 17.-21. 5 
november   
december 23., 27.-30. 5 
Összesen  39 nap 
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4. Polgármester illetménye és költségtérítése 

Előterjesztő: Urbányi Edina jegyző 
(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Urbányi Edina jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény, rövidebb nevén a Mötv.  71. §-ának módosítása értelmében 2022. január 
1. napjától a főpolgármester, a polgármester és a megyei önkormányzat közgyűlése elnökének díjazása 
emelkedik. A polgármester jogviszonya sajátos foglalkoztatási jogviszony, az illetmény külön 
határozattal való megállapítása kérdésében a képviselő-testületnek, mint munkáltatói jog gyakorlására 
jogosult szervnek nincs mérlegelési jogköre. Tehát a képviselő-testületnek, mint munkáltatónak 
határozatot kell hoznia a polgármesteri illetmény összegéről. Igaz ugyan, hogy nem a képviselő-testület 
dönt a polgármester illetményének mértékéről, de határozatban deklarálni kell azt, hogy az Mötv. mely 
rendelkezése alapján, milyen összegű illetmény illeti meg az adott település polgármesterét. A döntés 
nem opcionális, az illetményemelést törvény állapította meg, a épviselő-testület döntése csupán a 
törvénynek való megfelelést szolgálja. A Kormány 9/2022. (I. 14.) Kormány rendelete  a polgármester 
illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti 
települési önkormányzatok támogatásáról szóló kormányrendelete szerint a  központi költségvetés 
támogatást biztosít az  5000 lakos alatti települési önkormányzatok számára a polgármester illetménye 
és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében. 
 
Bodor Ernőné polgármester bejelenti személyes érintettségét.  
 
A Képviselő-testület 7 nem szavazattal nem zárja ki a szavazásból a polgármestert az illetményével és 
költségtérítésével kapcsolatos döntéshozatalból: 
 

4/2022. (I.25.) számú határozat 
 

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bodor Ernőné polgármestert a 
polgármester illetményének és költségtérítésének kapcsán személyes érintettség miatt a szavazásból 
nem zárja ki. 
 
 
A képviselő-testület a polgármester illetményére és költségtérítésére vonatkozó határozati javaslatot 7 
igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

5/2022. (I.25.) számú határozat 
 
Mátranovák Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bodor Ernőné polgármester illetményét 2022. 
január 1. hatállyal – megbízatásának időtartamára a Mötv. 71. § (4) bekezdés c. pontja alapján – havi 
bruttó 715.000 Ft-ban, költségtérítését pedig – a Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján, - illetménye 15 %-
ban, azaz havi bruttó 107.250 Ft-ban határozza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Urbányi Edina jegyző 
 
 
 

5. Alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése 
Előterjesztő: Urbányi Edina jegyző 
(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Urbányi Edina jegyző ismerteti, hogy a Mötv 80. §-a rögzíti, hogy a társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a 
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tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli 
nyilatkozatával lemondhat. A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi 
megbízatású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Figyelemmel arra, hogy az alpolgármester 
illetménye a fenti %-os formában megjelölt törvényi határok között a polgármesteri illetmény 
mértékéhez igazodik, ezért szükséges felülvizsgálni az alpolgármesteri illetmények jogszerűségét abból 
a szempontból, hogy azok a Mötv. módosítása során megemelt polgármesteri illetmény törvényi 
mértékére figyelemmel a törvényben %-os formában megállapított határok között maradnak-e. A 
Kormány az alpolgármesterek tiszteletdíja és költségtérítése tekintetében központi költségvetési 
támogatást nem biztosít. Így a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése a 
2019. évhez képest nem változna. 
 
Hugyeczné Fazekas Ildikó képviselő úgy gondolja, hogy a képviselő-testület is egyetért a javasolt 
tiszteletdíjjal és költségtérítéssel. 
 
Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározására vonatkozólag Juhász Gáborné 
alpolgármester bejelenti személyes érintettségét. 
 
 
A képviselő-testület 7 nem szavazattal nem zárja ki a szavazásból az alpolgármestert a tiszteletdíjával 
és költségtérítésével kapcsolatos döntéshozatalból: 
 

 
6/2022. (I.25.) számú határozat 

 
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász Gáborné alpolgármestert személyes 
érintettsége miatt nem zárja ki az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
meghatározásához kapcsolódó szavazásból. 
 
 
A képviselő-testület az alpolgármester tiszteletdíjára irányuló határozati javaslatot 7 igen szavazattal 
elfogadja az alábbi határozattal: 
 

7/2022. (I.25.) számú határozat 
 
Mátranovák Község Önkormányzat Képviselő-testülete Juhász Gáborné alpolgármester tiszteletdíját 
2022. január 1. hatállyal – megbízatásának időtartamára – havi bruttó 70.224.- Ft-ban, költségtérítését 
pedig havi bruttó 10.560.- Ft-ban határozza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Urbányi Edina jegyző 
 
 
 

6. Döntés a Mátranovákon megvalósuló Bölcsődének a Mátrai Önkormányzati Társulás 
alá tartozásáról 
Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 
(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Bodor Ernőné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2022. szeptember 1-jétől 
elindulna a bölcsőde is kettő kisgyermeknevelővel és egy dadussal.  
Mivel az óvoda is a Mátrai Önkormányzati Társuláshoz tartozik, gazdálkodási szempontból is célszerű 
lenne, ha a megvalósuló bölcsőde is – mint Mátraterenye esetében is - Mátrai Önkormányzati 
Társuláshoz tartozna.  
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A képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 
határozatot hozta:  

 
8/2022. (I.25.) számú határozat 

 
 
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-1.4.1-19 számú, 
„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú projekt elemeit és a következő határozatot hozta: 
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a TOP-1.4.1-19 számú 
„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú „Bölcsőde kialakítása Mátranovák községben 
című projekt megvalósítását az alábbiak szerint: 

 A projektgazda Mátranovák Község Önkormányzata 
 Mátranovák Község Önkormányzata a bölcsődei ellátást, a Mátrai Önkormányzati Társulás 

keretein belül látja el. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bodor Ernőné polgármester 
 
 
 

7. Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Urbányi Edina jegyző 
(Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Urbányi Edina jegyző elmondja, hogy Áder János Köztársasági Elnök 2022. április 3. napjára tűzte ki 
az országgyűlési képviselők és az országos népszavazás időpontját. A választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. tv. (továbbiakban: Ve.) 24. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a szavazatszámláló 
bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési 
képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon 
választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló 
bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani. Az elmúlt egy évben bekövetkezett változások - 
lemondások. összeférhetetlenség. stb. – okán szükségessé vált néhány új SZSZB tag és póttag 
megválasztása. A Ve. 14. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottságok a választópolgárok 
független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási 
eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság 
érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. A Ve. 16. §-a szerint a 
választási bizottság választott és megbízott tagokból áll. A Ve. 25. § (1) bekezdése szerint a választási 
bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A választási 
bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület. A 
képviselő-testület döntését minősített többséggel hozza meg. Az SZSZB-k tagjait és póttagjait nem adott 
SZSZB-be választják, hanem települési szinten, ez biztosít megfelelő rugalmasságot a HVI vezetője 
számára, hogy szükség szerint ossza be a tagokat az egyes szavazókörökbe. Az SZSZB választott tagja 
csak a településen (illetve közös önkormányzati hivatalhoz tartozó település SZSZB-jének tagja a közös 
önkormányzati hivatalhoz tartozó bármely településen) lakcímmel rendelkező, a központi 
névjegyzékben szereplő, az országgyűlési választáson választható választópolgár lehet, akinek 
megválasztása előtt nyilatkoznia kell az összeférhetetlenség kérdésében. A szavazatszámláló bizottság 
választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság 
alakuló üléséig tart. Mindezek figyelembevételével a határozati javaslat elfogadását indítványozza. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 
határozatot hozta:  
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9/2022. (I.25.) számú határozat 
 
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 24-25. §-ban foglaltak alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait a következők 
szerint választhatja meg: 
 

1.) Szavazatszámláló bizottság tagjai: 
Hegedűsné Varga Julianna 
Kuborczik Lászlóné 
Répásné Fodor Klementína 
Sipos Lászlóné 
Soproni Zoltán Jánosné 
Vasas Ernő 
 

2.) Szavazatszámláló bizottság póttagjai: 
Abari Antalné 
Balla Margit 
Ficsorné Varga Veronika 
Gálné Csörge Eszter 
Oravecz Veronika 
Simon Péter Csabáné 
Tóthné Nádasdi Marianna 
 

1. A képviselő-testület a leköszönő szavazatszámláló bizottsági tagok munkáját megköszöni. 
 

2. A HVI vezetője gondoskodjon a megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok eskütételéről, 
a bizottságok alakuló ülésének megtartásáról. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Urbányi Edina HVI vezető 
 
 
 

8. Egyéb időszerű feladatok 

8.1 3143 Mátranovák, Bányász út 2. önkormányzati épület - konyha légtechnika 

kialakítása 

Előterjesztő: Bodor Ernőné polgármester 

(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Bodor Ernőné polgármester elmondja, hogy az óvoda melletti főzőkonyha helyiséget Bohács Miklós 
vállalkozó bérli az önkormányzattól. A vállalkozó jelezte, hogy évente visszatérő probléma a 
penészesedés, a konyhában állandó páralecsapódás miatt. Fontos lenne a konyha légtechnika kiépítése. 
Ennek kialakításának felmérését már előzetesen egy vállalkozó elvégezte, melynek összege várhatóan 
16.000.000.- Ft. Erre sajnos nem tud a bérlő pályázni, mivel az épület nem a tulajdona.  
Az önkormányzatnak viszont érdeke ennek működtetése.  
 
Bodor Ernőné polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy aki a határozati javaslattal egyetért 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 
határozatot hozta:  
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10/2022. (I.25.) számú határozat 
 
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonát 
képező 3143 Mátranovák, Bányász út 2. ingatlanban található főzőkonyhában a szükséges légtechnikai 
berendezést kialakítattja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beruházáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bodor Ernőné polgármester 
 
 
 

8.2 Tájékoztatások, bejelentések 

 
Mátra Motoros Egyesület  
 
Bodor Ernőné polgármester elmondja, hogy megkereste őt a Mátra Motoros Egyesület – a Magyar 
Falu program keretében – pályázatot nyújthatnak be ingatlan felújításra. 2017-ben kötött az 
önkormányzat velük bérleti szerződést 15 évre. Azt kérték, hogy szeretnék megvásárolni az ingatlant 
vagy bérelni a 15 év helyett 25 évre. 
Személy szerint soknak gondolná a 25 évet. Addig még bármi történhet. Az épületet sem gondolná 
értékesíteni. 
 
A képviselő-testület határozathozatal mellőzésével úgy döntött, hogy maradjon a 2017-ben kötött bérleti 
szerződés változatlanul 15 évre. 
 
A 100 Ft-os bolttal szemben lévő ingatlan 
 
Bartha Györgyné képviselő elmondja, hogy a bolttal szemben lévő ingatlanon található épület nagyon 
romos állapotban van. Kérdezi, hogy ezzel mit tud tenni az önkormányzat? 
 
Urbányi Edina jegyző: Az önkormányzat meg tudja keresni a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Salgótarjáni Járási Hivatalának Hatósági Főosztályán belül az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályt 
jókarbantartás tárgyában. 
 
Állatorvos működése Mátranovákon 
 
Sipos Balázs képviselő kérdezi, hogy milyen kötelezettségei vannak az állatorvosnak. 
 
Bodor Ernőné polgármester elmondja, hogy az állatorvos rendszeresen jár a településre. Akinek 
szüksége van az állatorvosi ellátásra, fel szokta hívni az önkormányzat hivatalát, ott feljegyzik a konkrét 
kérést – elérhetőséggel együtt – és a hivatal dolgozói értesítik az állatorvost. Az állatorvos amikor tud 
akkor jön. 
 
 
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bodor Ernőné polgármester megköszönte a képviselők 
egész éves munkáját és az ülést 17:10 órakor berekesztette. 
 
 
 

K.m.f. 
 

Bodor Ernőné sk. Urbányi Edina sk. 
 polgármester jegyző 


