
TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. JANUÁR 27-I ÜLÉSÉRŐL

Bátonyterenye Városi Önkormányzatának Képviselő -testülete 2011. január 27-én tartotta
soron következő képviselő-testületi ülését.

Első napirendként a az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
előterjesztést tárgyalta meg a képviselő -testület.
A helyi önkormányzatokat szabályozó tö rvények szerint a képvise lő-testületek az alakuló
ülésüket követő fél éven belül felülvizsgálják, megalkotják a szervezeti és működési
szabályzatukat (a továbbiakban: SZMSZ).
Az újonnan megalakult Képviselő -testület a 135/2010. (X.14.) Öh. sz. határozatával ezzel a
feladattal az Ügyrendi Bizottságot bízta meg.
A Bizottság a Polgármesteri Hivatal bevonásával elvégezte az SZMSZ felülvizsgálatát és
összegezte a szükséges módosításokat. A módosítások egy része a jogszabályi környezet
változásából, másrészük a szabályzat több éves alkalmazásából levont tapasztalatok
összegzéséből  ered.
Tekintettel arra, hogy az Önkormán yzat és Szervei Szervezeti és Mű ködési Szabályzatáról
szóló 4/1999.(III.31.) önkormányzati rendelet a megalkotása óta eltelt időben számos
alkalommal módosításra, kiegészítésre került, a könnyebb áttekinthetőség és érthetőség
érdekében  a további módosítás helyett egy telj esen új szabályzat került megalkotásra
(az újonnan megalkotott rendelet szövege a honlapon megtalálható) .

A rendelet elfogadásáról 11 egybehangzó igen szavazattal döntött a testület.

Második napirenden a szociális ellátások szabályozásáról szóló 12/2004.(IV.30.)
önkormányzati rendelet módosítása szerepelt.
A költségtakarékos és gazdaságosabb működés, valamint a szociális törvé ny módosításából
eredő változások átvezetése érdekében folyik a szociális ellátások szabályozásáról szóló helyi
rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos műhelymunka. A rendelet tervezete várhatóan a
képviselő-testület februári ülésére elkészül.
A felülvizsgálat érinti a kommunális hulladékszállítási támogatást is. A jelenleg érvényben
lévő helyi rendelet alapján a támogatás a kérelem beadásától számított egy év időtartamra
kerül megállapításra. A költségtakarékosság elvét figyelembe véve indokolt a támogatá s
folyósítási idejének fél évre történő csökkentése, melyet a rendelet -tervezet tartalmaz.
A rendelet módosítása 11 egybehangzó igen szavazattal került elfogadásra.

Harmadik napirendként a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2011. évi
teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározásáról szóló előterjesztést
vitatta meg a képviselő-testület.
A teljesítményértékelés jogintézményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XX III.
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 Képviselő-
testület a Városi Polgármesteri Hivatal  köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját
képező, 2011. évre szóló kiemelt célokat a következők szerint  határozta meg:



a) A képviselő-testület, valamint állandó bi zottságainak a jogszabályokban és az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában  meghatározott hatásköre, feladatai
minél hatékonyabb, eredményesebb ellátása érdekében a döntések előkészítésénél magas
szakmai színvonalú, a képviselők eredményes munkáját elősegítő tevékenység biztosítása.

b) Az önkormányzati feladatellátás biztonságát annak pénzügyi -gazdasági alapjai képezik.
Az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodását meghatározó gazdasági folyamatokat érintő
negatív hatások arra kell, hogy ösztönözzék a köztisztviselőket, hogy feladataik
végrehajtása során  költségkímélőbb megoldási módokat dolgozzanak ki, és működj enek
közre a feladatellátás hatékonyságának, eredményességének növelésében.

c) A Polgármesteri Hivatali ügyintézésben a szolgáltató jelleg további erősítése és az
ügyfélbarát  igazgatás eszközeinek és módszereinek fokozottabb érvényesítése: az ügyfelek
teljes körű tájékoztatása és felvilágosítása, az ügyintézés színvonalának emelése, az
ügyfelekkel való kapcsolattartás javítása,  az eljárások egyszerűsítése, gyorsabb,
hatékonyabb ügyfélbarát ügyintézés kialakítása.

d) A pályázatokkal elnyerhető központi és Európai Uniós források felhasználásában rejlő
lehetőségek optimális kihasználása, a hazai és uniós pályázatok és projektek folyamatos
készítése. A folyamatban lévő pályázatok esetében az elszámolási és dokumentálási rend
betartása, végrehajtása.

e) A bérpótló támogatásra jogosultak részére Bátonyterenye  Város Önkormányzata  közcélú
munkát szervez külön terv alapján a kormányzati intézkedések figyelembevételével.

f) Kiemelt figyelmet kell fordítani Bátonyterenye város gazdasági programjának
kidolgozására.  Az éves költség vetésben és a gazdasági programban meghatározott
beruházások, projektek szakmai előkészítésére, a pályázatok előkészítésére, koordinálására,
a pályázati forrásokkal összefüggő számviteli feladatok ellátására.

g) A 2011. évi (október, november) népszámlálá s helyi előkészítése és színvonalas
végrehajtása.

h) Bátonyterenye város hagyományainak ápolását célzó kulturális események előkészítése, a
hagyományápolás feltételeinek biztosítása,  megszervezése, lebonyolítása.

i) Közreműködés az SZMSZ felülvizsgálatában, új SZMSZ kidolgozásában.

j) Bátonyterenye Város Önkormányzatának az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, valamint a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjairól szóló 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet 11. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint 2011. június 30 -ig – öt évre szóló – esélyegyenlőségi
programot kell kiadnia.

Döntését 10 igen és 1 tartózkodó szavazattal hozta meg a képviselő -testület.

Következő napirendként az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok alapító
okiratának, illetve társasági szerződésének módosításáról tárgyalt a testület.
A Képviselő-testület az OTP Bank Nyrt. kötvénykibocsátásra és jegyzésre vonatkozó ajánlatá t
elfogadva 147/2010.(X.26.) Öh.sz. határozatával kötvénykibocsátásról döntött.



A határozat 4. pontja szerint az önkormányzat  a kötvény biztosítékául a BÁTONYREHAB
Rehabilitációs Nonprofit Kft -ben és a Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit
Kft-ben lévő üzletrészeire zálogjog alapítását engedélyezte az OTP Bank Nyrt. részére.
A kötvény forgalomba hozatalára vonatkozó megbízási szerződéssel egyidejűleg aláírásra
került a zálogszerződés, amely előírja az érintett társaságok alapító okiratainak módos ítását
abból a célból, hogy a zálogjog esetleges érvényesítése esetén a zálogjogosult kielégítési joga
biztosított legyen. A módosítás értelmében a zálogjoggal terhelt üzletrész elidegenítése esetén
a tagot, a társaságot illetve a taggyűlés által kijelölt személyt az adásvétel útján átruházni
kívánt üzletrészre elővásárlási jog a jövőben nem illeti meg.
Az elővásárlási jog kizárására a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 123.§ (2)
bekezdése alapján kerül sor.
Az előterjesztett határozati javasl atokat 11 igen szavazattal fogadta el a képviselő -testület.

Ötödik napirend Bátonyterenye új városközpontjának fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását fogadta el a képviselő -testület 11 egybehangzó
igen szavazattal.

Hatodik napirenden a Magyarországi Bányásztelepülések Országok Szövetségében
Bátonyterenye képviseletének ellátásáról szóló előterjesztés megvitatása szerepelt.
11 igen szavazattal döntött arról a képviselő -testület, hogy Kövesi Tibor Dezsőt bízza meg a
Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetségében Bátonyterenye Város
Önkormányzatának képviseletével.

Következő napirendként a Bátonyterenyei BÁVÜ Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak
ellátásáról tárgyalt a képviselő -testület.
Döntésével (11 igen szavazat) a Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Bátonyterenyei
BÁVÜ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szerémi Gábor ügyvezetői munkaviszonya közös
megegyezéssel 2011. február 15. napjával megszüntetésre kerüljön.

A Polgármesteri Hivatal gépjárm ű cseréjéről szóló tájékoztatót hallgatta meg a képviselő -
testület és fogadta el 11 igen szavazattal.

Végül az újonnan megvásárolt gépjármű használatának és igénybevételének feltételeiről
szóló határozati javaslat került elfogadásra az alábbiak szerint:
A Képviselő-testület Horváth Tibor alpolgármester részére megbízatásának időtartamára,
foglalkoztatási jogviszonya fennállása alatt egy hivatali személygépkocsit bocsát
rendelkezésre, belföldi és külföldi hivatalos és magáncélú  korlátlan személyi használatra.
Döntését 11 egybehangzó igen szavazattal hozta meg a testület.


