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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2009. JÚNIUS 19-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő -testülete rendkívüli ülésén első
napirendként a „Bátonyterenye Egészségház Központ” kialakítása pályázat, valamint „A
bátonyterenyei Kossuth Lajos Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése” pályázat
eredményeiről, az önerő változásáról, valamint az EU Önerő Alap pályázatra való
benyújtásról tárgyalt.
Az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Egészségügyi szolgáltatások fejles ztése
/Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap -, járóbeteg szakellátás
korszerűsítése ÉMOP-2007-4.1.1. című/ pályázati felhívásra Képviselő -testület  az 50/2008.
(IV.03.) Öh. sz határozatával a Képviselő -testület pályázatot adott be Bátonyterenye
Egészségház Központ kialakítása  címmel. A pályázat elbírálása megtörtént , de a projekt
kevesebb támogatásban részesült, mint a benyújtott igény.
A kért támogatás összege 300 000 000 Ft volt, a megítélt támogatás összege: 245 209 561 Ft.
Az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében  „A bátonyterenyei Kossuth Lajos
Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése„ címmel beadott pályázat elbírálása  szintén
megtörtént, a pályázat támogatásban részesült, amelynek összege kevesebb a kért
támogatásnál.
A kért támogatás összege 230 000 000 Ft volt, a megítélt támogatás összege: 213 328 343 Ft.
Így szükségessé vált a pályázatok költségének felosztása a támogatási összeg ek csökkenése
miatt.
Az erről szóló döntését 15 egybehangzó igen szavazattal ho zta meg a testület.

Második napirendként a Gyürky-Solymosy kastély, illetve a volt városháza hasznosítására
kiírt nyílt pályázatok eredményének megállapítására, új pályázat kiírásáról  szóló
előterjesztést tárgyalta meg a képviselő -testület.
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
25/2003. (XII.19.) sz. rendelet 41. § (5) bekezdés a.) pontja alapján (érvényes pályázat nem
érkezett) a Bátonyterenye, Béke út 35 -37.sz. alatti volt városháza ingatlan hasznosí tására,
illetve  a Gyürky-Solymosy kastély és kastélypark hasznosítására kiírt nyílt pályázatoka t
eredménytelenné nyilvánította, továbbá egyetért az ingatlanok hasznosításra tö rténő további
meghirdetésével, új pályázat kiírásával, 2009. augusztus 15 -i beadási határidővel, azzal, hogy
mindkét ingatlan esetében az értékesítés mellett a hasznosítás történhet bérlet, üzemeltetés,
illetve bármilyen más konstrukció útján is.
Ezen döntését 10 igen és 5 nem szavazattal hozta meg a testület.

Harmadik napirenden a Városház úti 2748/62 hrsz-ú ingatlanra megkötött adásvételi
előszerződés felbontása és új pályázat kiírása szerepelt.
2008. decemberében a Thompson Zrt. vételi szándékkal jelentkezett a fenti telekkel
kapcsolatban és megküldte a  végleges adásvételi szerződés tervezetét, amelyet a Képviselő-
testület 2008. december 22-i ülésén megtárgyalt . Tekintettel arra, hogy a szerződés -tervezet
az előszerződésben rögzített feltételektől lényeges eltéréseket tartalmazott  ( pl. SPAR áruház
helyett ALDI áruház valósult volna meg a tervezett kétszintes szolgáltatóházzal ellentétben
egyszinten, a vételár megfizetése csak az építési engedély jogerőre emelkedését követően
történt volna stb.) a Képviselő -testület 248/2008. (XII.22.) Öh.sz. határozatával úgy döntött,
hogy a módosítási feltételeket nem fogadj a el és egyben kinyilvánította, hogy a végle ges
szerződést az előszerződés szerinti feltételek mellett kívánja megkötni.
Ezután a Thompson Zrt. képviselőikkel tárgyalásokat folytatott a hivatal vezetése  a szerződési
feltételekről, azonban az elhúzódó tárgyalások eredményeként sem sikerült az ezzel



kapcsolatos eltérő álláspontokat közelíteni, ezért a Thompson Zrt. május végén írásban
kezdeményezte az adásvételi előszerződés felbontását.
Az erről szóló határozati javaslatot 10 ige n 2 nem és 3 tartózkodó szavazattal fogadta el a
képviselő-testület.

Következő - negyedik – napirenden önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre,
hasznosításra történő meghirdetéséről  szóló előterjesztés megtárgyalása szerepelt.
Az elfogadott döntés értelmében a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló
Bátonyterenye, szorospataki 0298/2 hrsz-ú volt KSH üdülő (Tarkő) , 0326/3 hrsz-ú volt
üvegipari művek üdülője , 0318/2 hrsz-ú volt kemping, 0326/4 hrsz-ú Ifjúsági tábor ingatlanok
hasznosítása érdekében nyílt pályázatot hirdet meg.
A hasznosítás módja lehet vétel, bérlet, üzemeltetés, illetve bármilyen más konstrukció is,
ajánlat tehető valamennyi ingatlanra együttesen, de külön -külön is.
Az előterjesztés tárgyalása során a FIDESZ frakciócso portja elhagyta az üléstermet, így
döntését 10 igen szavazattal hozta meg a testület.

Ötödik napirendként a Dobó út 38/12. szám alatti tűzeset miatt részlegesen megsemmisült
lakás értékesítéséről  döntött a testület 10 igen szavazattal.

Hatodik napirenden a Bátonyterenye, Köztársaság út felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáról tárgyalt a testület.
A Képviselő-testület az eljárás nyertesének a HE -DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.-ot hirdette ki. Döntését 10 igen szav azattal hozta meg a testület.


