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A napirendek tárgyalás előtt Némedi Gábor r. ezredes Úr, a Nógrád Megyei Rendőr -
főkapitányság helyettese tájékoztatta a képviselő -testületet, hogy Bátonyterenyei
Rendőrkapitányság megbízott vezetője 2011. január 1-jétől dr. Lengyel Tamás r. alezredes.

Első napirendként a  közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról és az átmeneti időszakra
szóló közfoglalkoztatás szervezéséről szóló előterjesztést  tárgyalta meg a képviselő-testület.
A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás
Programja váltja fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív
korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. Mindez a
foglalkoztatási és szociális tárgyú jogszabályok módosítása mellett az eddig többféle forrásból
finanszírozott közfoglalkoztatási formák átalakulásával is együtt jár.
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program lényege, hogy pályázat keretében igényelhető
támogatások felhasználásával valósul meg, és a bürokrácia csökkentésével jár. A benyújtott
költségvetés 64 milliárd forintot tervez fordítani erre a célra.  A települési önkormányzatok, és
az állami infrastruktúrát kezelő gazdálkodó szervezetek mellett a program kere tében a kis- és
közepes vállalkozások is részesülhetnek a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásból.
2011. január 1-től megszűnik a jelenlegi közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek
által támogatott közhasznú munkavégzés és a hagyományos köz ponti közmunkaprogram. A
közfoglalkoztatás a Munkaerő -piaci Alapból kerül finanszírozásra, a keret felhasználását új
kormányrendelet fogja szabályozni. Az új rendszer a munkaügyi kirendeltségekkel való
szoros együttműködést, folyamatos párbeszédet feltétel ez, hiszen a szociálisan hátrányos
álláskeresőkről való gondoskodás közös felelősségen alapul. A közfoglalkoztatás csak a
munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg.
A rendelkezésre álló információk alapján az aktív korú nem foglalkoztatott szemé lyek részére
megállapított rendelkezésre állási támo gatást a bérpótló juttatás  váltja fel. A bérpótló juttatás
összege: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege. Az önkormányzatok önrésze a
bérpótló juttatás összegének 20% -a.

Az ellátásra való jogosultságot a települési önkormányzat továbbra is szociális rászorultság
alapján állapítja meg, de az érintetteknek az eddiginél aktívabban kell közreműködniük a
munkakeresésben. A bérpótló juttatásban részesülő személy elhelyezkedése érdekében
továbbra is köteles álláskeresőként együttműködni a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi
központ kirendeltségével. A bérpótló juttatásban részesülő kö teles az iskolai végzettségétől és
szakképzettségétől függetlenül a kirendeltség által felajánlott munkát – beleértve a
közfoglalkoztatást is – elvállalni. Köteles továbbá a munkaügyi központ által felajánlott
képzési lehetőséget, vagy munkaerő -piaci programban való részvételt elfogadni. A
jogosultsági feltételek új eleme a saját lakókörnyezet rendben tartása, amely önkormányzati
rendeletben kerülhet szabályozásra.

A bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A folyósítás egy éve a latt a
juttatásra jogosult személynek legalább 30 munkanap munkaviszonyt – beleértve az
egyszerűsített foglalkoztatást, közfoglalkoztatást, közérdekű önkéntes munka -tevékenységet –
kell igazolni. A jogosultsági feltétel teljesül abban az esetben is, ha az érintett 6 hónap
időtartamot meghaladó munkaerő -piaci képzésben, vagy munkaerő -piaci programban vesz



részt. Megszűnik a 35 év alatti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresők
kötelező képzésben való részvételi kötelezettsége.

A Képviselő-testület döntésében, a 2011. január 1. és február 28 -a közötti időszakra
vonatkozó közfoglalkoztatási igény munkaügyi kirendeltség felé történő benyújtásával a
Bátonyterenye és Környéke Víz és Csatornamű Kft -t bízta meg.
Ezzel egyidejűleg az átmeneti idő szakra vonatkozó közfoglalkoztatási munka bonyolításával,
szervezésével is a Vízmű Kft-t bízta meg.
Döntéseit  12 egybehangzó igen szavazattal hozta meg a testület.

Második napirenden a Polgármesteri Hivatal gépkocsi cseréjéről szóló előterjesztés
megtárgyalása szerepelt.
A Képviselő-testület engedélyezte a tulajdonában lévő JPU 826  frsz-ú Peugeot típusú
gépkocsi eladását, valamint engedélyezte 1 db gépkocsi beszerzését.
A határozati javaslat 12 egybehangzó igen szavazattal került elfogadásra.

Harmadik napirendként a BÁVÜ Nonprofit Kft. anyagbeszerzésével kapcsolatos
önkormányzati kezességvállalásról szóló előterjesztés került megvitatásra  és elfogadásra 12
igen szavazattal.

Következő napirendként „Bátonyterenye városközpontjának fejlesztése” p rojekt, projekt
menedzsmentet segítő szolgáltatást végző szervezet kiválasztásáról szóló tájékoztatót vitatta
meg a képviselő-testület.

Ötödik napirend a BÁVÜ Nonprofit Kft. tevékenységének, pénzügyi helyzetének
átvilágításáról szóló előterjesztés megvitatása volt.
A Képviselő-testület döntésével kezdeményezte  a többségi tulajdonában álló Bátonyterenyei
BÁVÜ Nonprofit Kft tevékenységének, pénzügyi helyzetének átvilágítását.
A Képviselő-testület Horváth Tibor  alpolgármestert bízta meg a feladat végrehajtásának
koordinálásával, amelyhez külső szakértő céget is  igénybe vehet. Egyúttal utasított a Horváth
Tibor alpolgármestert, hogy rendszeresen tájékoztassa a Képviselő -testületet,
tulajdonostársakat, a taggyűlést a feladat végrehajtásának állásáról és tegyen javaslatokat a
tulajdonosi intézkedésekre.
Döntését 12 egybehangzó igen szavazattal hozta meg a képviselő -testület.


