TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2008. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉRŐL
Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. augusztus
28-án tartotta soron következő ülését.
Első napirendként a városi önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló tájékoztatót tárgyalta meg és fogadta el a testület.
A hatályos rendelkezések szerint az éves költségvetés I. féléves teljesítéséről
szeptember 15-ig kell tájékoztatni a Képviselő-testületet. A tájékoztatónak
tartalmaznia kell a költségvetési előirányzatok időarányos alakulását, a tartalék
felhasználását, a hiány (többlet) alakulását, valamint a költségvetés teljesülését.
A helyi kisebbségi önkormányzat beszámolási kötelezettségének eleget tett és a
tájékoztató összeállításához információt szolgáltatott.
A Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetését 5/2008. (II.22.) számú
rendeletével fogadta el, mely az I. félévben csak egy alkalommal került
módosításra. A módosítás összege 175 millió Ft volt és ezzel a költségvetés
várható főösszege 3.332,6 millió Ft-ra emelkedett. A bevételek 2008. június 30ig 1.600.375 eFt-ban realizálódtak, amely 48 %-os tervteljesítésnek felel meg. A
működési bevételek 548 millió Ft-ban teljesültek (módosított terv 51,2 %-a),
amelyből az intézményi működési bevétel 60,4 millió Ft (54,6 %). 2008. I.
félévben is a tervezettnek megfelelően kapta meg az önkormányzat az állami
támogatást (729,4 millió Ft-ot), valamint az átengedett SZJA összeget (230,9
millió Ft-ot). A közel 1 milliárd Ft-os központi forrás átutalása kedvezően hatott
az önkormányzat likviditására. A 2007. márciusában befejeződött városközponti
fejlesztés támogatásának utolsó részlete (254,7 millió Ft) is rendezésre került
támogatásértékű felhalmozási bevétel címén.
A kiadások összesen – a korrekciók után – 1.408,4 millió Ft-ban teljesültek,
amely az eredeti tervhez 50,6 %-os, a módosított tervhez 47,6 %-os
felhasználásnak felel meg. A kiadáson belül a felhalmozás súlya az előző
évekhez képest csökkent, 2007-ben 687 millió Ft, 2008-ban 200,8 millió Ft volt
az időarányos teljesítés, amely 25,8 %-os illetve 14,3 %-os részaránynak felel
meg. A csökkenés oka, hogy befejeződtek a kiemelt beruházások.
A tájékoztatót a képviselő-testület 11 igen, 1 nem és 5 tartózkodó szavazattal
fogadta el.
Második napirenden a 2008/09-es tanévkezdés személyi és tárgyi feltételeiről
szóló tájékoztató szerepelt, melyet a testület 17 igen egybehangzó szavazattal
fogadott el. A tájékoztató ismertette, hogy a következő nevelési évben a
Bátonyterenyei Kistérségi Óvoda 424 gyermek fogadását biztosítja, Kisterenyén
a Micimackó tagóvodában 92 gyermek, a Napsugár tagóvodában 82 gyermek,
Nagybátonyban a Csupafül tagóvodában 100 gyermek, az Őzike tagóvodában
105 gyermek, míg a Tölgyfa tagóvodában 45 gyermek kezdi meg az óvodát. A
Bátonyterenye Kistérségi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény tagintézményeiben közel 1100 tanulót 43 csoportban, 12 napközis,
3 tanulószobai és 1 iskolaotthonos formában oktatnak.
Harmadik napirendként az óvodás és általános iskolás gyermekek
úszásoktatásáról szóló előterjesztést tárgyalta a képviselő-testület.
Döntés született – 16 igen és 1 tartózkodó szavazattal - arról, hogy 2008.
szeptember 1. és 2008. december 31. közötti időszakban minden 18 év alatti
bátonyterenyei lakóhellyel rendelkező fiatal számára a Tanuszoda
térítésmentesen lehetővé teszi annak igénybevételét.
Ezen kezdeményezés tapasztalatait, folytatásának lehetőségét, a Bátonyterenyei
Tanuszoda Létesítményüzemeltető Kht. tevékenységének felülvizsgálata
kapcsán értékeli majd a képviselő-testület.
Negyedik napirendként az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló, többszörösen módosított 4/1999.(III.31.) számú rendelet
módosításáról tárgyalt a testület.
Az elmúlt időszak képviselő-testületi döntései miatt vált szükségessé ezen
rendelet módosítása. A képviselő-testület 11 igen és 6 tartózkodó szavazattal
fogadta el a rendeletmódosítást.
Következő, ötödik napirend az avult telepek felszámolásáról szólt.
Bátonyterenye Város Önkormányzatának 2006-2010. közötti ciklusra szóló
„Gazdasági Programja” a településfejlesztési ágazaton belül megfogalmazta a
kolóniaszerű lakások megszüntetését. A program alapján tett intézkedések
eredményeként elsőként a Dobó u. 45. sz. alatti 10 kolónia lakásból álló
társasház került megszüntetésre. A lakóépület bontása és ezt követően a terület
hasznosítása jelenleg folyamatban van.
A jelenlegi döntés érelmében tovább kell folytatni a Szorospatak, Gyula-akna,
valamint Alsó és – Felsőkatalin kolónia-telepének felszámolását. A
Szorospatakon és Gyula-aknán életveszélyessé vált üres épületeket, illetve
épületmaradványokat le kell bontani, továbbá vizsgálni kell annak lehetőségét,
hogy az Alsó-Katalinban élők a Munkaügyi Központ közreműködésével
lakókörnyezetükben értékteremtő beruházásokat végezzenek.
A képviselő-testület 12 igen és 5 tartózkodó szavazattal hozta meg döntését.
Hatodik napirendként – a 2008. évi LEKI fejlesztési pályázatok támogatásának
megelőlegezésére szóló hitel felvételéről szóló előterjesztést tárgyalta meg a
testület és döntött 17 egybehangzó igen szavazattal annak felvételéről.
Hetedik napirend a Bátonyterenyei Intézményi Pénzügyi Ellátó Szervezet
alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása volt.
Az alapító-okirat módosítást 16 igen és 1 tartózkodó szavazattal fogadta el a
testület.

Nyolcadik napirendként – az adóügyi érdekeltségi rendszerről szóló
10/2006.(II.24.) számú helyi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
előterjesztést tárgyalta meg a képviselő-testület és 17 egybehangzó igen
szavazattal elfogadta azt.
Bátonyterenye Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
szóló előterjesztést tárgyalta meg következő napirendként a testület.
Bátonyterenye Város Önkormányzata közoktatási intézményeinek fenntartói
jogát 2008. augusztus 1-jétől átadta a Bátonyterenye Önkormányzatainak
Többcélú Társulás részére. Ez a döntés szükségessé tette a Bátonyterenye
Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának módosítását is.
A módosítást 17 igen szavazattal fogadta el a testület.
Következő napirend választókerületi alap felhasználásáról szóló javaslat
megtárgyalása volt. A döntés értelmében az 1. és 2. választókerület
választókerületi alapjából 100-100eFt a Petőfi Művelődési Ház
klubhelyiségének felújítására, 70-70eFt a 2008. szeptember 27-én
megrendezésre kerülő Szüreti Mulatság kulturális programjainak támogatására
kerül felhasználásra.
A döntést 17 egybehangzó igen szavazattal hozta meg a képviselő-testület.
Szintén választókerületi alap felhasználásáról döntött a következő napirend
során a testület. Valamennyi választókerület alapjából 5-5 eFt, összesen 50.000.Ft összeget használ fel 4 db köztéri pad beszerzésére és a Nagybátony Falusi
településrészen történő kihelyezésre. A döntés szintén 17 igen szavazattal
született.
Továbbiakban zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját a képviselő-testület
a személyi és kitüntetési ügyek tárgyalása miatt.
Döntés született a Városi Közművelődési Központ és Könyvtár igazgatójának
lemondásáról. Berki Judit igazgató asszony 2008. augusztus 31-ei hatállyal kérte
közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését. A Képviselő-testület az
intézmény igazgatói feladatainak ellátására nyilvános pályázatot ír ki. A
Képviselő-testület 2008. szeptember 1-jétől a pályázat lefolytatásáig az
igazgatói feladatok ellátásával Nagybakos Istvánnét bízta meg.
Következő napirend Bátonyterenye Város Díszpolgára kitüntető cím
adományozásáról szóló előterjesztés megtárgyalása volt. A javasolt két személy
tekintetében egyik sem kapta meg a képviselő-testület többségi szavazatát, így
az elismerő cím az idei évben nem került odaítélésre.

