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A képviselő-testület első napirendként Bátonyterenye munkaerő-piaci 
helyzetéről szóló tájékoztatót tárgyalta meg. A napirend előterjesztője Kecskés 
János Úr az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 
Bátonyterenyei Kirendeltségének vezetője volt. Az írásos előterjesztés 
rámutatott Bátonyterenye és környéke munkanélküliségi adataira, a tartós 
munkanélküliek számának alakulására valamint a bejelentett munkaerőigények 
alakulására. A képviselő-testület a tájékoztatót 12 igen, 4 nem és 1 tartózkodás 
szavazat mellett elfogadta. 
 
A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 96.§. (6) bekezdésében meghatározott feladata alapján évente átfogó 
értékelést készít, melynek tartalmi kritériumait a 149/1997.(IX.10.) 
kormányrendelet 10. számú melléklete határozza meg. Ennek megfelelően 
második napirendként az önkormányzat 2007. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatót tárgyalta a testület. 
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag, 17 igen szavazattal elfogadta. 
 

Következő, harmadik napirend a közoktatási esélyegyenlőségi terv helyzet- 
elemzésének elfogadása volt. Ennek kapcsán Bátonyterenye közoktatási 
esélyegyenlőségi helyzetelemzéséről és az esélyegyenlőség megteremtésére 
vonatkozó akció terv tervezetéről született döntés, továbbá arról, hogy 
Bátonyterenye Város Önkormányzata szakértővel elkészítteti a Települési 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét, melyet a közoktatási 
intézmények saját intézményükre lebontva beépítenek esélyegyenlőségi 
programjukba. A határozati javaslatot  a képviselő-testület 11 igen és 6 nem 
szavazattal fogadta el. 
 
Negyedik napirendként a Városi Önkormányzat kizárólagos vagy többségi 
tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2007. évi beszámolójának, valamint 
2008. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló előterjesztést tárgyalta a testület. 
a.) BÁTONYREHAB Rehabilitációs Kht. 
A Képviselő-testület a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Kht. 2007. évi 
beszámolóját  

•  41.027 eFt eszközök-források értékkel 
•    3.875 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadta.  

A Képviselő-testület a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Kht. 2008. évi üzleti 
tervét  

• 114.455 eFt  bevétellel   



• 112.655 eFt kiadással      
•     1.800 eFt eredménnyel 
• legalább 50 fő megváltozott munkaképességű dolgozó alkalmazásával 

elfogadta. 
 

A döntést 12 igen és 5 tartózkodó szavazattal hozta meg a testület. 
 
b.) Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
A Képviselő-testület a Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
2007. évi beszámolóját - 12 igen és 5 tartózkodás szavazat mellett - 

• 68.080  eFt eszközök-források értékkel 
•     686  eFt  adózás előtti eredménnyel elfogadta. 

 
A Képviselő-testület a Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
2008. évi üzleti tervét - 17 igen egybehangzó szavazattal - 

• 237.629 eFt bevétellel 
• 237.120 eFt kiadással 
•        509 eFt eredménnyel tudomásul vette. 

 
c.) Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Kht.  
A Képviselő-testület a Tanuszoda Kht. 2007. évi beszámolójáról és 2008. évi 
üzleti tervéről nem döntött. Az a júniusi testületi ülésre ismételten előterjesztésre 
kerül. 
 
d.) Bátonyterenye és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 
A Képviselő-testület a Bátonyterenye és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 
2007. évi beszámolóját  

• 535.888 eFt eszközök-források értékkel 
•     4.322 eFt adózás előtti eredménnyel   tudomásul vette és a nyereség 

adózás utáni eredménytartalékba való helyezésével egyetért.       
     A  2007. évi beruházási-felújítási terv teljesítését 30.093 eFt-tal tudomásul 
vette.  
 
A Képviselő-testület a Bátonyterenye és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 
2008. évi üzleti tervét  

• 355.587 eFt bevétellel 
• 354.087 eFt kiadással  
•    1.500 eFt eredménnyel elfogadta.  

  A 2008. évi beruházási-felújítási tervet 28.700 eFt-tal fogadta el.  
 
A döntést 11 igen és 6 tartózkodás szavazattal fogadta el a képviselő-testület. 
 



Egyebek napirenden belül megtárgyalta a képviselő-testület a Bátonyterenye 
Város Időskorúak Gondozóháza megszüntetéséről szóló előterjesztést. 
A döntés értelmében Bátonyterenye Város Önkormányzata 2008. május 31. 
napjával felhagy az Időskorúak Gondozóháza működtetésével, az ellátottakról 
való megfelelő gondoskodással és elhelyezéssel egyidejűleg.  
A képviselő-testület 17 igen egybehangzó szavazattal hozta meg döntését. 
 
Szintén egyebeken belül döntött a testület – 15 igen és 2 nem szavazattal – a 
„Parlagfű mentesítési közhasznú munkavégzés támogatásához” című kérelem 
benyújtásáról.  
 
Egyhangúlag döntött a képviselő-testület a „Hősök szobra” és a „Fuvolás lány” 
köztéri szobrok felújítása című pályázat benyújtásáról is. 
 
A vagyoni ügyek tárgyalásánál döntés született többek között a 1316// hrsz-ú 
ingatlan tartós bérbeadásáról (16 igen szavazattal), a Bolyoki út 7. szám alatti 
4043 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről (12 igen és 5 nem szavazattal). 
 
Döntött a képviselő-testület választókerületi alap felhasználásáról a 4. és az 5. 
számú választókerület képviselőjének javaslatára. (17 igen szavazattal) 
Döntés született a Bátonyterenyei Óvoda alapító okiratának módosításáról, 
valamint a Bátonyterenyei Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény pedagógiai programjának módosításáról. Mindkét módosítást 17 igen 
szavazattal fogadta el a testület. 
Végül döntés született a város intézményeinek hatékonyabb, racionálisabb 
működése érdekében az önkormányzat intézményei, a polgármesteri hivatal, 
illetve az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságai működésének, 
feladatellátásának felülvizsgálatáról. Ezt a képviselő-testület 17 igen szavazattal 
elfogadta. 
 
 


