
TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2008. OKTÓBER 30 -I ÜLÉSÉRŐL

Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képvi selő-testülete 2008. október 30-
án tartotta soron következő ülését.

Első napirendként a 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló javaslatot
tárgyalta meg a képviselő-testület.

A 2008. szeptemberi ülésen került sor a költségvetés utolsó módosítására. Már
ekkor jelezve lett, hogy az  alapfokú oktatási intézmények fenntartásának a
Többcélú Kistérségi Társulásnak való 2008. augusztus 1 -ei átadása miatt
ismételten változtatni kell a költségvetést.
A Bátonyterenyei Óvoda és  a Bátonyterenyei Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 2008. július 31-ei zárásának elkészülte és
felülvizsgálata után indokolt volt a költségvetési rendelet módosítása.

A 2008. évi költségvetés módosítását a képviselők 12 igen és 5  tartózkodó
szavazattal fogadták el.

Második napirendként – az Állami Számvevőszék 2007. évi átfogó ellenőrzése
javaslataival kapcsolatos Intézkedési terv 2008. évi végrehajtásáról szóló
előterjesztést vitatta meg a képviselő -testület.
Az Állami Számvevőszék által 2007. évben végzett átfogó ellenőrzés ről már két
esetben tárgyalt a képviselő-testület, de a közelmúltban is folyamatos volt a
végrehajtás. Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivat al szervezeti felépítése
módosításra került, a képviselő -testület jóváhagyta az új Ügyrendet.
Az E-közigazgatási projekt keretében megteremtésre került a hatósági ügyek
elektronikus úton történő ügyintézésének lehetősége . Ennek segítségével 4
ügytípuson belül (adó, szociális, általános igazgatás, építésügy) közel 40 ügyben
kezdeményezhető eljárás elektronikus úton a www.batonyterenye.hu honlapon
keresztül.  A jövőben szükségesnek tartja a képviselő -testület helyi
kiadványokban, a város honlapján és a Bátonyterenyei Hírvivőben a lakosság
széles körű tájékoztatását ügyeik egyszerűbb, a hivatali órákhoz nem kötött
ügyintézési mód lehetőségéről.
A képviselő-testület 17 egybehangzó igen szavazattal hozta meg döntését.

Harmadik napirendként – az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 4/1999.(III.31.) r endelet
módosításáról  szóló előterjesztést tárgyalta a testület.
A közelmúltban meghozott képviselő -testületi döntések, valamint az időközben
hatályba lépő törvénymódosítás miatt újból szükségessé vált az Önkormányzat
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  4/1999.(III.31.)



rendelet módosítása. Ezek többek között: Gazdasági Bizottság új tagjának
megválasztása, bizottságok hatáskörének változása, képviselői eskü szövegének
törvényi szintű szabályozása.
A rendelet-módosítást  17 egybehangzó igen szavazattal fogadta el a képviselő -
testület.

Következő - negyedik – napirenden a 2009. évi belső ellenőrzési te rv
jóváhagyása szerepelt.
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény
92. §. (4), (5), (6) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok
gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi irányítási és ellenőrzési fel adatokat.
Ennek alapján a jegyző feladata a belső ellenőrzés kialakítása és működtetése. A
jogszabályi előírások szerint az éves ellenőrzési tervet a képviselő -testületnek az
előző év november 15-éig kell jóváhagynia. Ennek megfelelően került sor a
2009. évi belső ellenőrzési terv elkészítésére.
Az előterjesztett ellenőrzési tervet a testület  12 igen, 1 nem és 4  tartózkodó
szavazattal elfogadta.

Ötödik napirendként – a Városi Közművelődési Központ és Könyvtár további
működéséről szóló előterjesztés került  megtárgyalásra.
A Képviselő-testület korábban a  36/2008. (IV.03.) Öh. számú határozatával
döntött Városi Közművelődési Központ és Könyvtár további működéséről.  A
határozat értelmében   az intézmény 2008. december 31 -éig a jelenlegi állapot
szerint részben önálló intézményként működik a BIPESZ keretein belül,  2009.
január 1-jétől pedig önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szervvé alakul át.
A költségvetési szerv gazdálkodása megszervezésének módjára az
államháztartás működéséről  szóló  217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet szabályait
kell alkalmazni, amely előírja, hogy az önállóan gazdálkodó intézményben
szükséges gazdaságvezető foglalkoztatása.
Ez a döntés érinti a közművelődési intézmé ny alapító okiratának  és
létszámkeretének módosítását, melynek  értelmében  szükséges az intézmény
létszámkeretének bővítése 1 fő gazdaságvezetői  álláshellyel.
Ezen döntéseit a képviselő-testület 14 igen és 3 tartózkodó szavazattal hozta
meg.

Hatodik napirend lakáscélú helyi támogatási kérelmek el bírálása volt.
A képviselő-testület döntése értelmében két család részesül egyenként 500 eFt
kamatmentes kölcsön-támogatásba.
A támogatás odaítélését 17 igen szavazattal fogadta el a testület.

Hetedik napirendként Bányász emlékhely kialakításáról szóló e lőterjesztést
tárgyalt meg a képviselő-testület.



A Bátonyterenyei Bányász Hagyományőrző Egyesület pályázatot nyújtott be a
bányászati bírság befizetésekből igénybe vehető támogatásra. A Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal kedvező elbírálása nyomán 608 e zer Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesül az egyesület a pályázati célban jelzett
„Bányász Emlékhely” kialakítására. A pályázatban megjelölt helyszín a
kisterenyei városrész sportpályájának déli végén található közterület
(Gyermekek útja, Tarjáni ú t, Sport út találkozásánál). Az emlékhely egy stilizált
lejtős akna bejáratot és parkot jelölne.
Az emlékhely kialakításáról szóló döntését 17 egybehangzó igen szavazattal
hozta meg a testület.

Nyolcadik napirendként a Gazdit és Otthont Alapítvány támogat ásáról szóló
előterjesztés került megtárgyalásra.
Az önkormányzat  érdeke és feladata, hogy az elhagyott  és kóbor ebek száma
csökkenjen a városban. A befogott állatok elhelyezése, ellátása igen jelentős
anyagi terhet ró az önkormányzatra. Az alapítvány enn ek a tevékenységnek
jelentős részét átvállalja, ezért Bátonyterenye Város Önkormányzata 2008. évi
költségvetésében a városfenntartás állategészségüg yi feladatok terhére az idei
évben összesen 150.000,-  Ft támogatás odaítélése mellett döntött.
A képviselő-testület 17 igen szavazattal hozta meg döntését.

Egyebek napirenden belül elsőként döntés született a Szúpataki 7001 hrszú (volt
sportpálya) ingatlan értékesítéséről a Bátonyterenye -Szúpatak Evangélikus
Egyházközösség részére Öko park és Kemping kialakít ás céljára. A döntést 17
igen szavazattal fogadta el a képviselő -testület.

Majd döntés született a Bátonyterenye, Csentei út 4 . szám (Mozgalmi Ház) alatti
állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának
kezdeményezéséről. Döntését 17 egybehangzó igen szavazattal hozta meg a
testület.

Döntött a testület a Béke út 35-37. sz. alatti ingatlan (volt Városháza)
értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapításáról. Érdeklődő
hiányában az értékesítésre kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvá nította és
egyetért az ingatlan értékesítésre történő további meghirdetésével. Ezt a döntést
17 egybehangzó igen szavazattal fogadta el a testület.

Következő napirendként Városrendezési terv módosításáról szóló előterjesztést
tárgyalt meg a képviselő-testület és fogadott el 17 igen szavazattal.
A módosítás lényege, hogy több mint 20 hektáros terület a kisterenyei
városrészen a jelenlegi mezőgazdasági hasznosításból ipari -gazdasági besorolást
kap. A Vasút és Tarján patak közt hosszan elnyúló több helyrajzi számot érintő



földrészletekről van szó, mely a Köztársaság úttól a MÁV rakodóterületéből
való megvásárlást követően egy kicsatlakozási leh etőséggel a Zrínyi útig terjed .

Ezt követően a Kastélykerti ingatlanok hasznosításáról  szóló javaslatot vitatta
meg a testület. Hosszas vita után névszerinti szavazással hozta meg határozatát a
képviselő-testület 12 igen és 5 tartózkodó szavazattal.
Így a képviselő-testület egyetért a kisterenyei volt Gyürky -Solymosy kastély és
kastélypark, valamint a kastélyparki ingatlanok  hasznosításra történő előzetes
meghirdetésével.

Döntés született a 2008. évi LEKI fejlesztési pályázatok támogatásának
megelőlegezésére hitel felvételéről szóló határozat módosításáról.
Ezen döntését 17 egybehangzó igen szavazattal hozta meg a test ület.

Egyebek napirenden belül döntött a testület a Segítőkéz Idősek Klubja és a
szociális étkeztetés társulási fenntartásba adásáról a Bátonyterenyei Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása részére 2009. január 1 napjától.
Ezen döntését szintén 17 igen szavazattal fogadta el a képviselő -testület.

Végül döntés született választókerületi alap felhasználásáról. A Bátonyterenye
Kistérségi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  Bartók
Béla Általános Iskola tagintézménye udvarán találh ató padok felújításához a 3.
sz. választókerületi alapból 30 eFt, a 4. sz. választókerületi alapból 60 eFt, a 6.
sz. választókerületi alapból 30 eFt; a Bátonyterenyei Teke Klub részére nevezési
díjak, utazási költségek fedezetére a 3. sz. választókerületi alapból 20 eFt, a 4.
sz. választókerületi alapból 30 eFt, a 6. sz. választókerületi alapból 10 eFt
felhasználását engedélyezte a képviselő -testület 17 igen szavazattal.


