
TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2008. DECEMBER 22 -I ÜLÉSÉRŐL

Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képvi selő-testülete 2008. december
22-én tartotta soron következő ülését.

Első napirendként a Városi Önkormányzat 2009. évi I. negyedévi átmeneti
költségvetési gazdálkodásáról szóló előterjesztést tárgyalta a testület.
A Képviselő-testület 2008. december 4-ei ülésén tárgyalta meg és fogadta el a
Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját. A koncepcióban
megfogalmazásra került, hogy a  Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési
javaslatát és rendelet-tervezetét úgy kell összeállítani, hogy az a Képviselő -
testületnek 2009. február 15-ig benyújtható legyen. Ennek érdekében tervezési
ütemtervet fogadott el, mely szerint 2009. I. negyedévre átmeneti költségvetést
kell összeállítani és elfogadni. Az átmeneti költségvetésről szóló rendeletet a
képviselő-testület 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Második napirendként – a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági
szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/1996.(I.22.) számú rendelet
módosításáról szóló előterjesztés került megtárgyalásra.
Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi
XLII. törvény előírása szerint az önkormányzat feladata, hogy rendeletben
állapítsa meg a kötelező közszolgáltatás díját. Ennek megfelelően a kommunális
hulladékok kötelező elszállítására, elhelyezésére és kezelésére vonatkozó díjak
2009. évben az alábbiak szerint alakulnak:

1.) Helyi lakosság részére kötelező, rendszeres szolgáltatás
  8.874.- Ft/év + 20% ÁFA, azaz bruttó: 10.650.- Ft/év
- hulladék szállítása:

- 110 literes edényzet esetén 171,- Ft/ürítés + ÁFA
-     1 m3-es edényzet esetén  86,- Ft/ürítés + ÁFA

- hulladék elhelyezése és kezelése ingyenes
- a díjat negyedévente, egyenlő részletekben kell a szolgáltató

számlája alapján megfizetni.
2.) Helyi adózó gazdálkodó részére kötelező rendszeres szolgáltatás:

- hulladék szállítása: 1.830,- Ft/m3 + ÁFA
- hulladék elhelyezése ingyenes
- hulladék kezelése:  1.354,- Ft/m3 + ÁFA

3.) Helyi adózó gazdálkodók részére nem kötelező rendszeres szolgáltatás:
- hulladékszállítás: a szolgáltató díjtételei szerint egyedi

megállapodással
- hulladék elhelyezése ingyenes
- hulladék kezelése:  4.410,- Ft/to + ÁFA.



A rendelet módosítását 12 igen és 5 nem szavazattal fogadta el a képviselő-
testület.

Harmadik napirendként a 2009. évi ivóvíz-és szennyvízszolgáltatás, kezelés
díjának megállapításáról  szóló előterjesztést vitatta meg a képviselő -testület.
Az előterjesztés megtárgyalása után a képviselő -testület úgy határozott, hogy
2009. évben az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás, kezelés díját nem változtatja.
A képviselő-testület 17 egybehangzó igen szavazattal hozta meg döntését.

Negyedik napirendként a helyi autóbuszközlekedés díjának megállapításáról
szóló tájékoztatót tárgyalta a testület és fogadta  el 17 igen szavazattal.
Az előterjesztés arról adott tájékoztatást, hogy a Nógrád Volán Zrt.
vezérigazgatója a kialakult gazdasági és pénzügyi helyzetre való tekintettel
2009. évre vonatkozóan nem tudott kell ően megalapozott tarifaemelési
javaslatot nyújtani, azt 2009. I. félévében tervezi megtenni. Ezért a képviselő -
testület a 2009. január 1-ei árváltozás elmaradása mellett foglalt állást.

Következő - ötödik – napirenden a szervezett étkezés nyersanyagkölts égének
meghatározása szerepelt.
A helyi gyermek, diák és szociális étkeztetés üzemeltetését a SODEXHO Kft
látja el, a bölcsődék kivételével. A megkötött megállapodás alapján minden év
december 31-ig meg kell határozni a következő évi nyersanyagnormákat,
valamint az alkalmazandó rezsikulcsokat. 2008. évben jelentős változások
történtek a feladatellátásban, mert az alapfokú oktatás, a szociális ellátás
intézményei a Többcélú Kistérségi Társuláshoz kerültek. Ennek alapján
Bátonyterenye Város Önkormányzata fenn tartásában nem maradt olyan
intézmény, feladat, amely a közétkeztetéssel lenne összefüggésben.
Az említett Kistérségi Társulás Munkaszervezete 2009. évre – a lefolytatott
konzultáció alapján – átlagosan 7 %-os nyersanyagköltség emelést fogadott el,
melyet a képviselő-testület tudomásul vett.
A bölcsődei ellátás tekintetében – teljes ellátás esetén – 262.-Ft/db normában
állapította meg az élelmezési nyersanyagköltséget 2009. január 1 -től a
képviselő-testület, 17 igen szavazattal.

Hatodik napirendként a Fizikoterápia további működéséről  szóló előterjesztés
került megtárgyalásra.
Az önkormányzat önként vállalt feladatai közé tartozik a fizikoterápia
működtetése, melyet jelenleg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem
finanszíroz. Azonban a fizikoterápia bezárását és működésének szüneteltetését a
képviselő-testület sem tartotta jó megoldásnak, mivel nem biztos, hogy a
későbbiekben a működési engedélyt a jelenlegi feltételekkel megkapná ez az
egészségügyi ellátási forma. Figyelembe véve az önkormányzat jele nlegi és a



2009. évi gazdasági helyzetét a képviselő testület a fizikoterápiás kezelések
térítési díj bevezetése mellett döntött a szolgálat további működése érdekében.
Így a fizikoterápiás kezelésekért 2009. január 1 -jétől az alábbi térítési díjakat
kell fizetni:
Stymat  300.-Ft
Rövidhullám  300.-Ft
Ultrahang  300.-Ft
Nervostat  300.-Ft
Myotest 300.-Ft
Solux 300.-Ft
Glison 100.-Ft
Pakolás 300.-Ft
Kerékpár 100.-Ft
Interferencia 300.-Ft
Ezen döntését a képviselő-testület 10 igen és 7 nem szavazattal hozta meg.

A helyi iparűzési adó rendelet módosítása szerepelt a hetedik napirendi pontban.
Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI.
törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó
egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXII. törvény a helyi
adóztatás során alkalmazandó törvények módosításaira is kitért. A jogszabályi
változásokkal összhangban a helyi iparűzési adóról szóló – többször módosított -
1991. évi 15. Ör. számú önkormányzati rendeletet is módosítani kell.
A módosítások lényege a következő:

 a személyi elv alapján adómentes adóalanyok köre kibővült a
magánnyugdíjpénztárral, valamint a közhasznú és a kiemelkedően
közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaságokkal,

 az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a külföldön
végzett tevékenység után az adóalap 90% -át lehetett mentességként
figyelembe venni. 2009. január 1 -től a cégek a külföldön végzett
tevékenység teljes adóalapját elszámolhatják mentességként,

 a rendelet 7/A. §. a. pontja alá nem tartozó vállalkozók (nem
átalányadózók) nettó árbevételének felső határa a korábbi 4 millió Ft -ról 8
millió Ft-ra emelkedett,

 „az átalányadózás nem munkaviszony létesítése miatt szűnik meg”
esetében a nettó árbevétel felső hatá ra 4 millió Ft-ról 8 millió Ft-ra
emelkedett,

 az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő
iparűzési adóról – a megfizetés határidejével egyezően – a tevékenység
befejezésének napján kell bevallást tenni,

 a közszolgáltató szervezetnek minősülő társaságok körét a jogszabályi
változás kibővíti a Tartalékgazdálkodási Kht, valamint annak
tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaságával.



 a közvetített szolgáltatások értékének definíciója kiegészült:
Alvállalkozói teljesítés értéké nek minősül annak a – közvetített
szolgáltatásnak nem minősülő – szolgáltatásnak az ellenértéke is, amelyet
az adóalany az általa értékesített új (a használatbavételi engedély jogerőre
emelkedését megelőzően vagy azt követően első ízben értékesített) lakás
előállításához a Ptk. szerinti, írásban megkötött vállalkozási szerződés
alapján vesz igénybe. Az e pont szerinti értékkel az adóalany akkor
csökkentheti a nettó árbevételét, ha azzal a 12. pont szerint eladott áruk
beszerzési értékeként vagy a 13. pont s zerint anyagköltségként vagy a 3.
szerint jogdíjként nettó árbevételét nem csökkentette.

A rendelet módosítását a képviselő -testület 17 igen szavazattal egyhangúlag
fogadta el.

Nyolcadik napirendként idegenforgalmi adó bevezetéséről szóló előterjesztést
tárgyalt meg a képviselő-testület.
A Képviselő-testület 2008. november 7-ei ülésén tárgyalta meg és 208/2008.
(XI.07.) Öh. sz. határozattal fogadta el az önkormányzati feladatellátás stratégiai
átalakításáról szóló programot. Az elfogadott csomagban szerepe l a település
illetékességi területére történő idegenforgalmi adó bevezetése.
Az elfogadott rendelet szövege megtekinthető a honlap  önkormányzat –
rendeletek – Bátonyterenye Város Önkormányzatának hatályos rendel etei
oldalon.
A képviselő-testület 17 igen szavazattal fogadta el a rendeletet.

Kilencedik napirenden az ivóvíz közkifolyók használatának rendjéről szóló
rendelet-tervezet megvitatása szerepelt.
A képviselő-testület további pontosítás érdekében ezen előterjesztést levette
napirendjéről.

Következő – tizedik- napirend a Bátonyterenyei Intézményi Pénzügyi Ellátó
Szervezettel kapcsolatos módosításokról szóló előterjesztés megtárgyalása volt.
Döntését 11 igen és 6 nem szavazattal hozta meg a testület.

Tizenegyedik napirenden a Tanuszoda Kht. kölcsönér ől szóló előterjesztés
szerepelt.
A képviselő-testület 10 igen és 7 nem szavazattal 5 millió Ft ideiglenes
pénzeszköz átadását engedélyezte a Tanuszoda Létesítményüzemeltető Kht.
részére a likviditási gondok rendezésre.

A következő napirend a Polgármester i Hivatal foglalkoztatási létszámának
bővítéséről szóló előterjesztés megtárgyalása volt.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala többszöri
kezdeményezésünk eredményeként intézkedett az okmányiroda keretein belül



egy új munkaállomás kihelyezéséről, így 2009. január 1 -től 4 munkaállomáson
keresztül intéződnek a közlekedésigazgatási ügyek.
Ezen döntését 16 igen és 1 nem szavazattal hozta meg a képviselő -testület.

Tizenharmadik napirenden Bátonyterenye Város Önkormányzatának 2008. évi
közbeszerzési tervének módosításáról szóló  előterjesztés megtárgyalása
szerepelt.
A Képviselő-testület 57/2008.(IV.17.) Öh. sz. határozatával fogadta el
Bátonyterenye Város Önkormányzatának 2008 .évi közbeszerzési tervét, amelyet
időközben egy alkalommal módosított. A 151/2008. (VIII.31.) Öh.sz.
határozottal  elfogadott módosított közbeszerzési tervben összesen 12  db
közbeszerzési feladat szerepel.
Az eltelt időszak alatt több közbeszerzési feladat lebonyolításra került, illetve
néhány feladat nem valósult meg, amelyek miatt a közbeszerzési terv
módosítása indokolttá vált.
A képviselő-testület 17 egybehangzó igen szavazattal fogadta el a módosítást.

A képviselő-testület 2009. I. félévi üléstervének elfogadása szerepelt a
következő napirenden, melyet a testület 17 igen szavazattal elfogadott.

Egyebek napirenden belül döntés született a 2008/2009. évi téli
közmunkaprogramban való részvételről, valamint választókerületi alap
felhasználásáról.


