TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2008. OKTÓBER 9-I RENDKÍVÜLI
ÜLÉSÉRŐL
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. október 9-én
rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott.
Első napirendként a Gazdasági Bizottság új, nem képviselő tagjának
megválasztásáról szóló napirendet tárgyalta meg a testület.
Hollóné Nagy Zsuzsanna a Gazdasági Bizottság külső tagja írásban bejelentette
megbízatásáról való lemondását. A 2006. évi helyhatósági választásokat
követően a Gazdasági Bizottság egyik külső tagjára Bátonyterenye Barátainak
köre tett javaslatot, melyet a képviselő-testület elfogadott. A lemondott külső tag
pótlására jelen esetben is a Bátonyterenye Barátainak köre tett személyi
javaslatot, Králikné Katona Judit Orsolya személyében.
A javasolt személyt a képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag
választotta meg a Gazdasági Bizottság új tagjának.
Második napirendként – a 152/2008.(VII.31.)Öh. sz. határozat módosításáról
szóló előterjesztést tárgyalta a képviselő-testület.
A képviselő-testület a 2008. július 31-ei ülésén elfogadott a 152/2008. (VII.31.)
Öh. sz határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be „Köztársaság út
felújítása” címmel, az Észak-Magyarországi Operatív Program által
meghirdetett ÉMOP-2008-3.1.2./B Kistérségek központi településeinek
közlekedésfejlesztése című pályázati felhívásra.
A döntés meghozatalakor a felújítás pontos költségei még nem voltak ismeretek,
ezért a képviselő-testület a saját erő nagyságaként egy keretösszeget állapított
meg.
A benyújtott pályázatot formailag ellenőrző Észak-magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Kht. jelezte, hogy a képviselő-testület határozatában
szükséges számszerűsíteni a pályázat összköltségét, az igényelt támogatás és az
önerő összegét. Ezért vált szükségessé a korábbi határozat módosítása, melyet a
képviselő-testület 14 egybehangzó igen szavazattal elfogadott.
Harmadik napirenden belül önkormányzati utak felújításáról döntött a testület.
Az elmúlt időszakban megszaporodtak a lakossági panaszok több
önkormányzati tulajdonban lévő út állagával, közlekedés biztonságával
kapcsolatban.
A Kisterenyei településrészen a Vasút út önkormányzati tulajdonban lévő része
(65/2.hrsz) 520 méter hosszú és több szakasza járhatatlan. A Nagybátonyi

településrészen a Zagyva melletti területen 9 db kis bekötőút van, amely
összesen mintegy 400 méter hosszú, szintén javításra szorul.
A feladatokra számítások szerint mintegy nettó 6,5 millió Ft, összesen 7.800 eFt
szükséges, amelyet a 2008. évi költségvetésben a felhalmozási tartalékból,
illetve fejlesztési többletbevételből biztosít az önkormányzat.
Ezen döntését 14 igen szavazattal hozta meg a képviselő-testület.
Negyedik napirendként út ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről tárgyalt
a képviselő-testület.
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 25/2003. (XII.19.) sz. rendelet 22./A. §. (1) bekezdés f.)
pontja alapján hozzájárult az önkormányzati tulajdonú salgótarjáni 01202,
01209 és 01213 hrsz-ú ingatlanok Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére történő térítésmentes átadásához.
A döntést 14 egybehangzó igen szavazattal fogadta el a testület.

