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Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő -testülete első napirendként
Bátonyterenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló
javaslatot tárgyalta meg.
Az önkormányzat 2009. évi költségvetési javaslata több mint két hónapos alapos
előkészítés után került a képviselő -testület elé.
A költségvetési javaslat összeállításához az Önkormányzat Jegyzője tervezési
útmutatót adott ki az érintettek részére. Az intézmények, a Polgármesteri Hi vatal
szakosztályai, a feladatok kezelői ennek alapján adták meg javaslataikat.
A költségvetési javaslat az erre vonatkozó jogszabályok, illetve az
önkormányzat rendeletében előírt szerkezetben került a képviselő -testület elé.
A 2009. évi költségvetési kiemelt feladatként kezeli

- a város működőképességének megtartását, a likviditás biztosítását ,
- a fejlesztési feladatok pályázatokkal való megvalósítását.

Ezen célokat szolgálja az önkormányzat feladatellátásának stratégiai
átalakításáról szóló program is.
Bátonyterenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési javaslata
összességében 1.994.575 eFt bevételt és 2.313.293 eFt kiadást tartalmaz.
Az éves költségvetési javaslat összesen 318.718 eFt hiánnyal számol, amely
teljes egészében működési hiány.
A költségvetésről szóló rendeletet a képviselő -testület 10 igen és 5 nem
szavazattal fogadta el. A 2009. évi költségvetés végrehajtásához kiadott
határozati javaslatot a testület 10 igen, 4 nem és 1 tartózkodó szavazattal fogadta
el. (a rendelet teljes szövege a honlapon olvasható)

Második napirendként a Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
módosításáról szóló előterjesztést vitatta meg  a képviselő-testület.
A Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetését utoljára a 2008. október 30 -ai
ülésén 21/2008. (X.31.) számú rendeletével módosította a Képviselő-testület. Az
év végén született központi és helyi döntések indokolttá tették a Városi
Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II.22.) számú rendelet
ismételt módosítását.
A rendelet módosítását 10 igen és 5 tartózkodó szavazattal hozta meg a
képviselő-testület.
Harmadik napirenden az önkormányzat folyószámlahiteléről szóló előterjesztés
szerepelt.
A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási problémáinak áthidalása
céljából 480.000.000 Ft, azaz Négyszáznyolcvan -millió Ft összegű, 2009.
március 1-től 12 havi lejáratú a számlavezető OTP Bank Nyrt -től felveendő
folyószámlahitel felvételéről döntött  10 igen és 5 nem szavazattal.



Negyedik napirendként – a BÁTONYREHAB Kht. 2008. évi rehabilitációs
költségtámogatása szakmai -pénzügyi beszámolójának elfogadásáról szóló
előterjesztést vitatta meg a testület.
A BÁTONYREHAB Kht. a Szociális és Munkaügyi Mini sztériummal
2007.évben kötött Védett Szervezeti Szerződést. Ez a minősítés ad lehetőséget
arra, hogy a Kht. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatáshoz
magasabb összegű támogatást, ún. rehabilitációs költségtámogatást igényeljen.
A Szerződés értelmében a Kht-nak minden év február 15-ig a kapott vissza nem
térintendő támogatás felhasználásáról szakmai -pénzügyi beszámolót kell
készítenie és megküldenie a Minisztérium részére.
Ennek a kötelezettségnek a Kht. határidőben eleget tett, azonban a Minisztériu m
ebben az évben első alkalommal kéri, hogy a támogatott szervezet legfőbb
szerve – a BÁTONYREHAB Kht. esetében a kizárólagos tulajdonos Képviselő -
testület - is fogadja el a támogatás felhasználásáról készült beszámolót. Az
összeállított beszámolót a képvi selő-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta.

A következő napirend cserelakások bérbeadásáról szóló előterjesztés
megtárgyalása volt.
2009. február 14-ére virradóra a Bátonyterenye, Dobó u. 38/9 -12. sz. alatti 4
lakásos társasház leégett, melyn ek következtében mind a négy lakás
megsemmisült. A bátonyterenyei 2045/4/A/1 hrsz. alatti  lakás az önkormányzat
tulajdonában állt, három lakás a lakók magántulajdonát képezte.  A társasházban
lakó négy  család közül két család lakhatása saját erőből megol dódott, két család
– azonnali elhelyezésükhöz –  az önkormányzat segítségét kérte.
Döntését 15 egybehangzó igen szavazattal hozta meg a testület.

Végül Bátonyterenye Biztonságáért kitüntető díj adományozásáról döntött a
képviselő-testület.
A döntés értelmében a Képviselő-testület „BÁTONYTERENYE
BIZTONSÁGÁÉRT" kitüntető díjban részesít ette Balog Sándor  rendőr
alezredest és Antal Tamás rendőr törzszászlóst.


