TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉRŐL
A Képviselő-testülete 2008. szeptember 25-én tartotta soron következő ülését.
Első napirendként – a Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
módosításáról szóló javaslatot tárgyalta meg.
A 2008. júniusi ülésen került sor első alkalommal a 2008. évi költségvetés
módosítására. A június óta eltelt időszak gazdasági eseményei (ÖM támogatás,
pályázatok elbírálása, az intézmények, belső ágazati osztályok által
kezdeményezett módosítási javaslatok) indokolták a költségvetés jelenlegi
módosítását.
A 2008. évi költségvetés módosítását a képviselők 11 igen, 4 nem és 1
tartózkodó szavazattal fogadták el.
Második napirendként – az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 4/1999.(III.31.) rendelet 1. számú
függelékének (Polgármesteri Hivatal Ügyrendje) elfogadásáról szóló
előterjesztést tárgyalta a testület.
A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését, foglalkoztatotti létszámát
érintően a Képviselő-testület a közelmúltban több olyan döntést is hozott, ami
szükségessé tette az SZMSZ Polgármesteri Hivatal Ügyrendjét szabályozó 1.
számú függelékének felülvizsgálatát, illetve a módosítások mennyisége miatt
egy új Ügyrend kidolgozását.
Az új Ügyrendben a Képviselő-testület 138/2008. (VII.31.) Öh. számú
határozatának megfelelően kialakult belső szervezeti egységek feladatai
átcsoportosításra, illetve pontosításra kerültek.
Az új ügyrendet 16 egybehangzó igen szavazattal fogadta el a képviselő-testület.
Következő - harmadik – napirenden a jármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli
megváltásáról, a parkolóalap képzéséről és felhasználásáról szóló rendelettervezet megtárgyalása szerepelt.
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló többször
módosított 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 42. § szerint, ha a település
adottságai lehetővé vagy szükségessé teszik, a települési önkormányzat a
település egész vagy rész területén – a helyi parkolási rendeletben szabályozva –
a Korm. rendelet szerinti gépjármű-várakozóhelyek (parkolók) kialakítását a
legfeljebb 500 m-en belüli parkolóházban vagy a közterületek közlekedésre
szánt területe egy részének, illetőleg a közforgalom céljára átadott magánút
területe egy részének felhasználásával az út kezelőjének hozzájárulásával
megengedheti.

Ilyen esetekben a várakozóhelyek (parkolók) megépítése, továbbá azok
használata és fenntartása a parkolási rendeletben rögzített feltételekhez köthetők.
A feltételek ellenértékeként a várakozóhelyek (parkolók) kiépítését, illetőleg a
meglévők használhatóságát és fenntartását legkésőbb egy éven belül biztosítani
kell.
A rendelet elfogadásával lehetőség nyílik forrás biztosítására új parkolóhelyek
kialakítására is.
Az előterjesztett rendelet-tervezetet 12 igen, 1 nem és 3 tartózkodó szavazattal
elfogadta a képviselő-testület és azt rendeleti rangra emelte.
A következő napirendben az önkormányzat által alapított közalapítványok
működéséről szóló beszámolót tárgyalta meg a képviselő-testület.
Elsőként – a Bátonyterenye Közoktatásáért Közalapítvány 2007. évi
tevékenységéről szóló beszámolót, majd a Bátonyterenye és Környéke
Közbiztonságáért Közalapítvány 2007. évi működéséről szóló tájékoztatót
vitatta meg a testület.
Mindként beszámoló 16 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra került.
Ezt követően a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatról szóló előterjesztés került megtárgyalásra.
A döntés értelmében Bátonyterenye Város Önkormányzata 2009. évben is
csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz és
kiírja a pályázatokat.
A képviselő-testület 14 igen és 1 tartózkodó szavazattal hozta meg döntését.
Döntés született még
• Az önkormányzat létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri
támogatás igényléséről.
• Közhasznú foglalkoztatási programban való részvételről. Ennek keretében
az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Bátonyterenyei
Kirendeltségének értesítése szerint 2008. év őszén lehetőség van
közhasznú foglalkoztatási program indítására. A város közterületein
elvégzendő őszi takarítási munkák – autóbuszmegállók takarítása,
lehullott lomb összegyűjtése, árkok tisztítása, temetők rendbetétele a
közelgő Halottak napjára való tekintettel - indokolják a külön közhasznú
foglalkoztatást.
A tervek szerint 2008. október 1-je és november 30-a között 17 fő
foglalkoztatása valósulhat meg 6 órás részmunkaidőben.
• A Bátonyterenye és Környéke Víz és Csatornamű Kft. társasági
szerződésének módosításáról.

• Pályázatot benyújtásáról a Svájci-Magyar Együttműködési Program
keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a Svájci-Magyar
Együttműködési Program Nemzeti Koordinációs Egysége által kiírt
pályázati felhívásra, Bátonyterenye Város ivóvíz-ellátórendszerének
komplex fejlesztése céljából.

