
TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2009. ÁPRILIS 15-I ÜLÉSÉRŐL

Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő -testülete első napirendként
a városi önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést tárgyalta
meg.
Az államháztartásról szóló hatályos  jogszabályok alapján került összeállításra  a
Városi Önkormányzat 2008.  évi költségvetési beszámolója. Elkészült  a 2008.
évi szöveges beszámoló, amely több területre terjed ki: önkormányzati
feladatellátás általános értékelésére, bevételek és kiadások telj esítésére, vis
maior feladatokra, pénzmaradványok ra, értékpapír- és hitelműveletek
alakulására, vagyon alakulására.
A Képviselő-testület 5/2008. (II.22.) számú rendeletével fogadta  el a 2008. évi
költségvetését, ami év közben  4 alkalommal lett módosítva. Ennek során a
kiadási főösszeg 3.233.343 eFt -ra, 75,8 millió Ft-tal (2,4 %-kal) emelkedett,
amely a különféle változások (pl. alapfokú oktatási intézmények Kistérségi
Társulás részére való 2008. augusztus 1 -ei átadása miatti – bevételi, kiadási -
előirányzatok zárolása, helyi adóbevételi kiesés, ÖM támo gatás és kölcsön
elengedése, LEKI pályázatból megvalósult felhalmozási feladatok) korrigált
hatására alakult ki.
A központi támogatások, takarékossági intézkedések hatására a hiány - a
módosított előirányzat szintjén - 526.092 e Ft-ra mérséklődött.

A zárszámadásról szóló rendeletet 10 igen és 6 nem  szavazattal fogadta el a
képviselő-testület.

Második napirendként a helyi adóztatással kapcsolatos feladatok 2008. évi
végrehajtásáról szóló tájékoztatót vitatta meg a testület.
A tájékoztató kitért az adóala nyok nyilvántartási adatainak alakulására, a
bevallási kötelezettség teljesítésére, a gépjárművek számának alakulására, az
adóbevételek teljesülésére, az egyéb adóhatósági intézkedésekre, a bevételek
felhasználására. A 2008. évben teljesített helyi adóbevé tel az önkormányzat
működési feladataihoz, költségvetési hiányának csökkentésére került
felhasználásra, az ÖNHIKI-s pályázat feltételei szerint.
A tájékoztatót a képviselő-testület 10 igen és 6 nem szavazattal elfogadta.

Harmadik napirend a 2008. évi ellenőrzési tevékenységről szóló előterjesztés
megtárgyalása volt.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§. (10) bekezdése
szerint éves ellenőrzési jelentést köteles a polgármester a képviselő -testület elé
terjeszteni, a zárszámadási rendel et tervezetével együtt. Az éves ellenőrzési
jelentésnek tartalmaznia kell az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentéseit is.



A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) Korm.
rendelet 31.§. (3) bekezdése határozza meg az éves ellenőrzési jelentés
tartalmát: ellenőrzési terv teljesítése, ellenőrzés feltételei, ellenőrzések
fontosabb megállapításai, következmények, a FEUVE rendszer működtetésére
tett javaslatok, ellenőrzési megállapításokra tett intézkedések.
Az ennek alapján elkészített előterjesztést a képviselő -testület 10 igen és 6 nem
szavazattal fogadta el.

Negyedik napirenden a Bátonyterenye Város Önkormányzata 2009. évi
Közfoglalkoztatási tervének elfogadása  szerepelt.
Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő -testülete 2009. március 26-i
ülésén döntött arról, hogy a közfoglalkoztatás megszervezésével és
lebonyolításával a Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit Kft -t
bízza meg.
Utasította a BÁVÜ Nonprofit Kft -t, hogy a – Polgármesteri Hivatal
koordinálásával –  Bátonyterenye Város Önkormányzata 2009. évi
közfoglalkoztatási tervét, valamint az önkormányzat és a BÁVÜ Kft. között
létrejövő támogatási szerződést készítse el  és 2009. április 15-ig terjessze a
Képviselő-testület elé jóváhagyásra.
Az elkészített közfoglalkoztatási tervet 17 igen szavazattal fogadta el a testület.

A következő – ötödik – napirenden Bátonyterenye Város  Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzatának módosítása szerepelt.
Az Országgyűlés a múlt év végén, a 2008. évi CVIII. törvénnyel jelentősen
módosította a közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. törvényt. Ezen
módosítások többsége 2009. április 1-jén hatályba lépett. A jogszabályi
változások érintik az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát, így
szükségessé vált annak felülvizsgálata és az új szabályozáshoz történő igazítása.
A képviselő-testület 17 igen szavazattal döntött a közbeszerzési szabályzat
módosításáról.

Hatodik napirendként Bátonyterenye Város Önkormányzatának 2009. évi
közbeszerzési tervéről döntött a képviselő-testület 17 igen szavazat mellett.

Hetedik napirend az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi
önkormányzatok 2009. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló
előterjesztés volt. A képviselő-testület 17 egybehangzó igen szavazattal a
támogatási igény benyújtása mellett foglalt állást.

Nyolcadik napirendként a – „A bátonyterenyei Kossuth Lajos Általános Iskola
infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázatot érintő fenntartói változásokról
szóló előterjesztést tárgyalta meg a képviselő-testület. Bátonyterenye Város
Önkormányzata 2008. január 17 -ei ülésén a  3/2008. (I.17.) Öh. sz. határozatával



döntött úgy, hogy pályázatot nyújt be az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Észak-magyarországi Operatív Program támogatási re ndszerében „ A
bátonyterenyei Kossuth Lajos Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése”
címmel.
A kétfordulós pályázati eljárás első körében az Irányító Hatóság 230.000.0000. -
Ft támogatásban részesítette pályázatot , a második fordulós elbírálás je lenleg
van folyamatban.
Időközben a Képviselő-testület a Bátonyterenyei Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény fenntartói jogát a 114/2008. (VI.25.) Öh. sz.
határozatával   2008. augusztus 1 -jei hatállyal átadta a Bátonyterenyei Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulásának, ezért vált szükségessé a fenntartói
változásokról szóló döntés meghozatala. A képviselő -testület 17 igen szavazattal
hozta meg döntését.

Kilencedik napirenden a „Környezetvédelemért” díj adományozásáról döntött a
testület. 2009. évben a képviselő-testület „Környezetvédelemért” kitüntetésben
részesítette Boros Ferenc Urat, a Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. kommunális részlegének ágazatvezetőjét, valamint Csohány Ede
Bátonyterenye, Rákóczi út 45. szám alatti lakost.
A díjak átadására a 2009. május 1 -jei rendezvény keretében kerül sor.

Egyebek napirenden belül  az önkormányzat létszámcsökkentési döntésével
kapcsolatos egyszeri köl tségvetési támogatás igényléséről döntött a testület 17
igen szavazattal.

Szintén egyebek napirenden belül döntött a képviselő -testület munkabérhitel
felvételéről 17 igen szavazattal.

Majd a MÁTRAFŰTŐBER Épületgépészeti Kft. üzletrészére vonatkozó
elővásárlási jogról tárgyalt a képviselő -testület. A Wamsler SE
Háztartástechnikai Európai Részvénytársaság - mint a MÁTRAFŰTŐBER
Épületgépészeti Kft. többségi tulajdonosa - elővásárlási jog gyakorlására hívta
fel Bátonyterenye Város Önkormányzatát, mint tulajdonostársat, azonban a
testület elővásárlási jogával nem kívánt élni . Ezen döntését 17 egybehangzó igen
szavazattal hozta meg a testület.

Döntés született a Dobó út 38/12. szám alatti tűzeset miatt részlegesen
megsemmisült lakás értékesítésre történő kijelöléséről, 17 igen szavazattal.

Végül az Ady Endre Művelődési Központ  és Könyvtár tekepályája, valamint a
Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium tornacsarnokának felújítási
munkáiról döntött a testület 17 egybehangzó igen szavazattal.


