TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2008. JÚNIUS 13-I ÜLÉSÉRŐL
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. június 13-án
rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott. A rendkívüli ülés tartását elsősorban a
tárgyalt pályázatok benyújtási határideje - 2008. június 16. - indokolta.
Első napirendként Bátonyterenye Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját
tárgyalta és fogadta el a testület, a jelenlévő 11 testületi tag egyhangú
szavazatával.
Az integrált városfejlesztési stratégia
(IVS) egy fejlesztési szemléletű
középtávot (7-8 év) átölelő dokumentum, célja a városokban a területi alapú,
területi szemléletű tervezés megszilárdítása, a városrészre vonatkozó célok
kitűzése, és annak középtávon való érvényesítése.
Az IVS egyik fő célja, hogy az egyes városrészekben kijelölje a támogatással,
vagy a támogatás nélkül megvalósuló fejlesztendő akcióterületeket. Az integrált
városfejlesztési stratégia elfogadása nem jogszabályi kötelezettség, hanem egy
hiánypótló dokumentum, mely megteremti a településfejlesztési koncepció
célkitűzései, és a támogatási forrás orientált akcióterületi terv közötti átmenetet.
Az integrált városfejlesztési stratégia elkészítése középtávon minden várossal
szemben szakmailag indokolt, és elvárás lesz minden típusú városrehabilitáció
esetében, mivel a fenntartható városrehabilitációs tervezés nem a városi méret
függvénye. Az első, 2007-2008-as ROP forrásokhoz kapcsolódó időszak
azonban egy átmeneti időszak, ekkor az integrált városfejlesztési stratégia
elkészítése csak azokban a városokban jelenik meg követelményként, ahol a
regionális városrehabilitációs pályázati útmutató előírja. (Az IVS megtekinthető
a honlapon: Városfejlesztési dokumentumok/IVS)
Második napirendként városközponti ingatlan értékesítéséről döntött
egyhangúlag a testület.
Az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program keretében kiírásra került
a „Funkcióbővítő településrehabilitáció” támogatási pályázat (ÉMOP 3.1.2).
Bátonyterenye új városközpontjának fejlesztésére vonatkozó pályázat
benyújtásáról 50/2008. (IV.03.) Öh.sz. határozatával döntött a Képviselőtestület. A pályázat egyik akcióterülete a 2748/49 hrsz-ú ingatlant is magába
foglaló településrész. A pályázat feltételei között szerepel, hogy a
városrehabilitációnak úgy kell megvalósulnia, hogy az a gazdaságfejlesztést is
szolgálja és ezáltal a lakossági kereskedelmi-szolgáltatási ellátás is bővüljön. Ez
a feladat nem önkormányzati kötelezettség, de a feltételek biztosítása, a
vállalkozások koordinálása igen. Ezért döntött a képviselő-testület a terület
értékesítéséről a Thompson&White Ingatlanforgalmazó és Vagyonkezelő Zrt.
részére.

Harmadik napirenden az Észak-Magyarországi Regionális Operatív
Funkcióbővítő
településrehabilitáció kiíráson belül a „Bátonyterenye új
városközpontjának fejlesztése” című pályázat benyújtása szerepelt.
A támogatás célja új és meglévő városi-közösségi és gazdasági funkciók
támogatása, megerősítése az Észak-Magyarországi Régió, közép- és
nagyvárosaiban, a városi vonzerő növelése a városi és városrész központi
területek fenntartható funkcióbővítő fejlesztésével a tőkebefektetések ösztönzése
és a magasan képzett lakosság megtartása érdekében. Így Bátonyterenye
vonatkozásában a pályázatban megvalósítani kívánt célok között szerepel:
az Ady Endre Művelődési Házban új kulturális centrum kialakítása, könyvtár
korszerűsítése; a tekepálya felújítása, négy sávossá történő kiépítése, büfé
kialakításával; a Bartók Iskola külső homlokzatának felújítása, energia
hatékonyság javítása; a közterületek fejlesztésén belül többek között játszótéri
eszközök cseréje, térfigyelő kamerarendszer kialakítása, utcabútorok cseréje,
kihelyezése, információs tájékoztató pontok kihelyezése, városi piac felújítása,
A kereskedelem és gazdaságfejlesztés területén a Kistérségi Központ mellett
lévő üres területen üzletház kialakítására kerülne sor, melybe különböző profilú
kereskedelmi egységek kapnának helyet. A beruházás magánerő bevonásával
valósul meg, melyben a pályázatban partnerként a Thomson & White
Ingatlanforgalmazó és Vagyonkezelő Zrt. kerül bevonásra.
A pályázat a közösségépítő, közösségfejlesztő és szociális biztonság erősítése
érdekében támogatja a hátrányos helyzetű csoportok hiányszakmákra történő
képzését. A napirend tárgyalása során elfogadásra került a pályázathoz szorosan
kapcsolódó Előzetes Akcióterületei Terv is. (Az Akcióterv megtekinthető a
honlapon: Városfejlesztési dokumentumok/Akcióterv)
A pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot a képviselő-testület 11 igen
szavazattal elfogadta.
Negyedik napirend a „Temető gondozási közhasznú foglalkoztatási
programban” való részvételről szóló előterjesztést tárgyalta a testület.
Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Bátonyterenyei
Kirendeltsége 2008. évben indítja a „Temető gondozási közhasznú
foglalkoztatási programot”. A város temetőinek állapota indokolja a külön
közhasznú foglalkoztatást.
A tervek szerint 2008. június 16-a és július 15-e között 6 fő foglalkoztatása
valósulhatna meg 6 órás részmunkaidőben.
A támogatásra az Önkormányzat pályázik, míg a foglalkoztatás lebonyolítását a
Bátonyterenyei BÁVÜ Nonprofit Kft. valósítja meg.
A programban való részvételt a képviselő-testület egyhangúlag támogatta.

Ötödik napirendként a polgármesteri hivatal foglalkoztatási létszámának
bővítéséről szóló javaslatot tárgyalta meg a képviselő-testület és döntött
egyhangúlag annak egy fővel való megemeléséről.

