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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRŐL

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő -testülete 2010. január 28-án
tartotta az idei év első  ülését. Első napirendként a városi önkormányzat
kizárólagos, vagy többségi tulajdonában lévő gazd asági társaságok 2009. évi
előzetes beszámolójáról, valamint előzetes 2010 . évi üzleti tervéről szóló
előterjesztést tárgyalta.
Az előző évben, 2009-ben tárgyalta először a tulajdonos önkormányzat a
gazdasági és közhasznú társaságokkal kapcsolatos előzetes  éves beszámolót,
illetve üzleti tervet.
A kötelező anyagokat – a végleges beszámolót, az üzleti tervet, az
ügyvezetőkkel kapcsolatos személyi, javadalmazási előterjesztést - az eddigi
gyakorlat szerint továbbra is május végén tárgyalta és fogadta el a Ké pviselő-
testület. Az előző évi tapasztalat  szerint hasznos volt a társaságok
tevékenységéről előzetesen tájékozódni január hónapban, megalapozni a májusi
határozatot.
A társaságok ügyvezetőitől beérkezett írásos anyag alapján elkészített előzetes
beszámolót, valamint üzleti tervet a képviselő-testület 12 igen és 5 tartózkodó
szavazattal elfogadta.

Második napirendként a Bátonyterenye város nevének használatáról szóló helyi
rendelet megalkotására irányuló  előterjesztést vitatta meg a képviselő-testület.
„Bátonyterenye” település nevét (és annak ragozott formáját)  számos gazdasági
társaság és társadalmi szervezet használja saját cégnevében.
A gazdasági társaságok és a társadalmi szervezetek névhasználatát egyrészt a
cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásár ól és a végelszámolásról szóló 2006.
évi V. törvény, másrészt  az egyesülési jogról szóló 1989. évi  II. törvény
szabályozza.
Az eddigi bírósági gyakorlat szerint, tekintettel arra, hogy az önkormányzatunk
a névhasználat kérdésében eddig nem alkotott helyi  rendeletet, a cégbírósági
eljárás keretében a társaságoknak csak arra  vonatkozóan kellett nyilatkoznunk –
azt sem minden esetben –, hogy milyen célra, milyen tevékenység mellett
kívánja a nevet használni, így a névhasználat bejegyzésének nem volt akadálya .
Az utóbbi időszakban azonban különösen a társadalmi szervezetek bejegyzése
során kezd kialakulni az a bírói gyakorlat, hogy helyi rendelet hiányában az
önkormányzat egyedi döntésétől teszik függővé a névhasználat bejegyzését.
Mindezek miatt a képviselő -testület a névhasználatról szóló rendelet
megalkotása mellett döntött 15 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazat mellett.
Harmadik napirenden a Bátonyterenyei Hírvivő c. önkormányzati lap kiadásáról
szóló előterjesztés szerepelt.



A képviselő testület 11 igen, 5  nem szavazat mellett határozott arról, hogy a
Bátonyterenyei Hírvivő című időszaki lap szerkesztésével, nyomdai
előkészítésével kapcsolatos feladatokkal 2010. december 31 -ig a Nógrádi Média
Kft-t bízza meg.

Következő – negyedik napirend – a Bátonyterenye Egészségház Központ
kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról szóló előterjesztés volt.
A Képviselő-testület a 182/2009.(XI.26.) Öh. számú határozatával fogadta el a
Bátonyterenye Egészségház Központ kivit elezőjének kiválasztására irányuló
közbeszerzés ajánlattételi felhívását.
A felhívás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent, a  kiírásban meghatározott
határidőre öt ajánlattevő adott be pályázatot.
A beérkezett ajánlatokat a bíráló bizottság 2010. január 28 -án megtartott ülésén
értékelte, amelyek közül egy ajánlatot érvénytelennek, négy ajánlatot pedig
érvényesnek fogadott el.
A képviselő-testület a bíráló bizottság javaslata alapján az eljárás nyertesévé
Fort-Bau Therm Kft. (1074 Budapest, Dohány u. 29.)  hirdette ki, nettó
231.186.420 Ft + ÁFA  vállalási ár mellett.  Erről szóló döntését 11 igen és 5
tartózkodó szavazattal hozta meg a testület.

Ötödik napirendként a háziorvosi ügyelet vállalkozásba adására vonatkozó
közbeszerzési eljárás eredményének megáll apításáról szóló előterjesztést
tárgyalta a testület.
A képviselő testület 11 igen és 5  tartózkodó szavazat mellett határozott arról,
hogy a bíráló bizottság javaslata alapján az eljárás nyertesévé az Agria -Ügyelet
Egészségügyi Szolgáltató Kft -t hirdeti ki, havi nettó 2.980.000.-Ft vállalási ár
mellett.

A Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat intézményvezetői állására beérkezett
pályázatok elbírálásáról és az i ntézményvezető kinevezésről szóló előterjesztés
megvitatása szerepelt a hatodik napirenden.
A képviselő-testület a vezetői feladatok ellátásával 2010. február 1 -jétől 2015
január 31-ig Szoó Katalin asszonyt bízta meg. Döntését 16 egybehangzó igen
szavazattal hozta meg a testület.

Következő napirenden a 2009. évi teljesítményértékelési célo k meghatározása
szerepelt.
A teljesítményértékelés jogintézményét a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. módosítása vezette be  2002. január 1 -jétől. A hivatkozott
jogszabály 34.§ (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat esetében a
teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a képviselő -testület dönt.



A Polgármesteri Hivatal 2010 . évi kiemelt céljainak meghatározása során az
önkormányzat és a hivatal előtt álló kiemelt feladatok a következők:

1. A város 2010. évi költségvetésének maradéktalan  megvalósítása, kiemelt
figyelemmel a költségvetési hiány csökkentését eredményező külső
források bevonására, valamint használaton kívüli önkormányzati
vagyontárgyak hasznosítására.

2. A Városi Közfoglalkoztatási Terv szakmai előkészítése, majd elfogadását
követően annak végrehajtásának szervezése.

3. A 2010. évi választások – országgyűlési képviselő, helyi önkormányzati,
kisebbségi önkormányzati -  előkészítése és törvényes lebonyolítása .

A képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot 11 igen, 5 ne m
szavazattal fogadta el.

Nyolcadik napirendként a kisterenyei Egészségház létesítésével kapcsolatos
együttműködési megállapodás és adásvételi szerződés tervezetek jóváhagyásáról
szóló előterjesztés került megtárgyalásra.
A Képviselő-testület 2009. szeptember 28-i ülésén tárgyalta a kisterenyei
egészségház létesítéséről szóló előterjesztést. Az egészségházat a Szirt Invest
vállalatcsoporthoz tartozó befektetők építenék meg, megvalósítási helye pedig a
Zrínyi úti általános iskola mellett, a 2439 hrsz -ú önkormányzati tulajdonú
ingatlanból telekalakítással leválasztott területen lenne. Az elképzelés szerint a
befektetők saját költségükön építenék meg a követelményeknek mindenben
megfelelő egészségházat, amelyben helyet kapna 3 felnőtt, 1 gyermek
háziorvosi és a 2 védőnői körzet, valamint a kapcsolódó kiszolgáló helyiségek.
Az ezen felüli területrészt a beruházó szabadon – a tervezett konstrukció szerint
gyógyszertárként – kívánja hasznosítani. Az épület et társasházzá alakítanák, és a
kialakított rendelők és egyéb helyiségek önálló albetétként az ingatlan -
nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek. Az egészségügyi célú létesítményeket
térítésmentesen az önkormányzat haszonélvezetébe adnák -  az ajánlat szerint 50
éves időtartamra - , illetve addig az időtartamig amíg az egészségügyi alapellátás
feltételeinek biztosítása önkormányzati feladat, illetve amíg annak az
önkormányzat az épületben tesz eleget.
A befektető kezdeményezte az egészségház építésére vonatkozó elképzelések
támogatását és a megvalósításhoz szükséges t erületrész forgalmi értéken történő
értékesítését.
Az Egészségház minél előbbi megvalósítása érdekében az elmúlt hónapokban
folyamatos volt a döntés-előkészítéshez szükséges feladatok végrehajtása és a
beruházóval való egyeztetés.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2010. január 21-i ülésén megtárgyalta
az együttműködési megállapodást. Az ülésén az érintett háziorvosok és a
Beruházó képviselője is jelen volt. A háziorvosok egyhangúlag támogatták az
Egészségház megvalósítását, észrevételt, kérést az épüle t tervezésével
kapcsolatban fogalmaztak meg: pl. öltöző, veszélyes hulladék elhelyezésére



szolgáló helyiség kialakítása, lift nagysága stb. Megállapodás született arról,
hogy az elhangzottak a szakmai (ANTSZ) és műszaki -építésügyi előírások
mellett a végleges tervek elkészítésénél figyelembe vételre kerülnek.
Az előterjesztést Egészségügyi és Szociális Bizottság tag jai is egyhangúlag
támogatásra javasolták. Egyhangúlag fogalmazták meg a betegellátás
színvonalának javítása érdekében a minél előbbi megvalósí tást.
A képviselő-testület az előterjesztés megvitatását követően 15 igen és 1
tartózkodó szavazat mellett a kisterenyei Egészségház létesítésével kapcsolatos
együttműködési megállapodás és adásvételi szerződés tervezeteket jóváhagyta.

A napirend tárgyalását követően a FIDESZ frakciócsoport elhagyta az
üléstermet, egyéb elfoglaltságukra hivatkozással.

Önkormányzati ingatlanok hasznosítására kiírt pályázatok elbírálásáról szóló
javaslatok elbírálása szerepelt a kilencedik napirenden.
Elsőként a Béke út 35-37. szám alatti ingatlan hasznosítására beérkezett
pályázatról tárgyalt a testület.
A hasznosításra kiírt pályázatot eredményesnek min ősített a képviselő-testület, a
beérkezett 1 db ajánlatot érvényesnek fogadta el, és megbízta a polgármestert az
adásvételi szerződés előkészítésével.
Másodikként a Bolyoki út 7. szám alatti ingatlan hasznosítására kiírt pályázat
eredményének megállapítását vitatta meg a testület. Mivel a hasznosításra
érvényes pályázat nem érkezett, ezért a kiírt pályázatot eredménytelenne k
nyilvánította a képviselő-testület és egyetértett az ingatlan hasznosításra
vonatkozó további meghirdetésével.
Mindkét döntését 11 igen szavazattal hozta meg a képviselő -testület.

Tizedik napirend az 5. számú felnőtt háziorvosi és a 3. számú fogorvosi
munkakör betöltésének pályázati kiírása vonatkozó előterjesztés volt.
A testület 11 igen szavazattal döntött a pályázat kiírásáról.

Tizenegyedik napirendként az alpolgármesterek 2009. évi tevékenységéről szóló
beszámolót vitatta meg a képviselő -testület.
Mind Balázs Pál, mind Molnár József  alpolgármester többoldalas írásos
előterjesztésben vázolta az elmúlt évben végzett tevékenységét. Mindkét
beszámolót 11 igen szavazattal fogadta el a képviselő -testület.

Egyebek napirenden belül elsőként a NÁD-MPS-H Kft-vel megkötött bérleti
szerződés felmondásáról döntött a képviselő -testület 11 igen szavazattal.
Majd a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt „telepeken és telepszerű
lakókörnyezetben élők lakhatási és szociális integrációjának támogatására” kiír t
pályázat benyújtásáról és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás



jóváhagyásáról szóló előterjesztést tárgyalta meg a képviselő-testület és fogadta
el 11 igen szavazattal.
Végül 11 igen szavazattal döntött a testület a Gazdit és Otthont Alapítvány
támogatásáról.


