TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2009. JANUÁR 29-I ÜLÉSÉRŐL
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő -testülete 2009. január 29-én
tartotta soron következő ülését. E lső napirendként a városi önkormányzat
kizárólagos, vagy többségi tulajdonában lévő gazd asági társaságok 2008. évi
előzetes beszámolójáról, valamint előzetes 2009. évi üzleti tervéről szóló
előterjesztést tárgyalta.
Az előző években mindig gondot jelentett a Városi Önkormányzat éves
költségvetésének összeállításakor a kizárólagos vagy többség i tulajdonában lévő
gazdasági és közhasznú társaságokkal összefüggő költségvetési kapcsolatok
tervezése.
Az eddigi gyakorlat szerint minden év május végén került ismertetésre és
elfogadásra a beszámoló, az üzleti terv, az ügyvezetőkkel kapcsolatos személ yi,
javadalmazási előterjesztés. Ettől az évtől kezdve ez most több szakaszra bontva
történik, január-február hónapban előzetes anyagokat készülnek a testület
informálására.
A társaságok ügyvezetőitől beérkezett írásos anyag alapján elkészített előzetes
beszámolót, valamint üzleti tervet a képviselő -testület 18 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.
Második napirendként a Tanuszoda Kht. ügyvezetőjének váltásáról szóló
előterjesztést vitatta meg a képviselő-testület.
Az elmúlt időszakban rendszeresen fogla lkozott a Képviselő-testület a
Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Közhasznú Társaság
tevékenységével, gazdálkodásával és közvetett módon az ügyvezetéssel. A
2009. január 9-én megtartott rendkívüli ülésen a tanuszoda átmeneti bezárása
mellett döntött a testület. Ezzel egyidejűleg a Kht tevékenysége jelentősen
átalakul, mivel a Szorospataki tábor működtetése a Városi Közművelődési
Központ és Könyvtárhoz került, a szorospataki volt „Tarkő Fogadó”
vagyonkezelési feladati pedig a BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit Kft veszi
át. Mindezek indokolttá tették az eddigi ügyvezetői feladatellátás változását.
A Képviselő-testület – tulajdonosi hatáskörében, taggyűlési jogkörében eljárva –
2009. február 16-ai hatállyal az eddigi ügyvezetőt e t tisztségéből visszahívja.
Ezzel egyidejűleg, átmeneti időszakra – 2009. február–április hónapokra Szerémi Gábort bízta meg az ügyvezetői feladatok ellátásával
Ezen döntését 16 igen és 2 tartózkodó szavazattal hozta meg a képviselő testület.
Harmadik napirenden az önkor mányzati tulajdonú lakások és helyiségek
elidegenítéséről szóló 22/2003.(XII.12.) számú rendelet módosítása szerepelt.
A Képviselő-testület az önkormányzati felada tellátás stratégiai átalakítás
intézkedési terve alapján 2008. november 28 -i ülésén módosította az
önkormányzati tulajdonú bérlakások és helyiségek elidegenítéséről szóló

rendeletét. A bérlakás vásárlás ösztönzése érdekében az eredeti rendeletben lévő
értékesítési feltételeket kerültek akkor módosításra.
Az idő közben benyújtott kérelmek vizsgála ta, a bankok által nyújtott hitelezési
gyakorlat – és a jelenlegi gazdasági helyzet – hatására, valamint az idő közben
felmerült igények, kérdések és feladatok során kiderült, hogy a módosított
rendeletben meghatározott vételár (a lakás vételára a forgalmi érték 60 %-a),
valamint az így kialakuló magas törlesztő részletek miatt a bérlők többsége
mégsem tudja megvásárolni a lakásokat.
Ezért került a rendelet módosítása újra a testület elé és döntött arról, hogy a
lakás vételára a forgalmi érték 40% -a legyen.
A rendelet-módosítást 10 igen és 8 nem szavazattal fogadta el a képviselő testület.
A következő napirendként a Bátonyterenyei Hírvivő c. önkormányzati lap
kiadásáról szóló előterjesztést tárgyalt a a testület.
A képviselő testület 11 igen, 5 nem és 2 tart ózkodó szavazat mellett határozott
arról, hogy a Bátonyterenyei Hírvivő című időszaki lap szerkesztésével,
nyomdai előkészítésével kapcsolatos feladatokkal 2009. december 31 -ig a
Nógrádi Média Kft-t bízza meg.
Ezt követően az alpolgármesterek 2008. évi te vékenységéről szóló beszámolót
vitatta meg a képviselő-testület.
Mind Balázs Pál, mind Molnár József alpolgármester többoldalas írásos
előterjesztésben vázolta az elmúlt évben végzett tevékenységét. Mindkét
beszámolót 11 igen, 4 nem és 3 tartózkodó szavaza ttal fogadta el a testület.
Egyebek napirenden belül elsőként a középfokú intézmények további
működéséről szóló előterjesztést tárgyalta meg a képviselő -testület.
Bátonyterenye Város Önkormányzata, valamint Nógrád Megye Önkormányzata
1995. december hó 29-én megállapodást kötöttek az akkori 209. sz. Fáy András
Ipari Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium (utóbb: Fáy
András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium), valamint a Váci Mihály
Gimnázium megyei fenntartásban történő működtetéséről. A megállapodás
lejártával Bátonyterenye Város Önkormányzata továbbra sem vállalta a
középfokú nevelési-oktatási feladatok ellátását, így azt a Megyei
Önkormányzatnál hagyta. Jelen megállapodás 2009. év június 30-áig van
érvényben, ezért vált szükségessé a fenntartói jogok újratárgyalásának
napirendre tűzése.
A képviselő-testület 17 igen és 1 tartózkodó szavazattal nem kívánja a két
középfokú intézmény fenntartói jogát átvenni, azok fenntartását továbbra is
Nógrád Megye Önkormányzatánál hagyja.

Egyebek napirenden belül döntött a testület önkormányzati tulajdonú ingatlan
garázsépítés céljára történő értékesítéséről 18 egybehangzó igen szavazattal.
Döntés született a Gazdit és Otthont Alapítvány támogatásáról. A Salgótarján
Megyei Jogú Város Önkormányzat Hiva tásos Tűzoltósága erdőtüzes gépjármű
beszerzését is támogatásban részesítette a testület. Mindkét határozatát 18 igen
szavazattal hozta meg a testület.
Végül az önkormányzat és a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és
Szószólók Szövetsége közötti közművelődési megállapodás elfogadásáról
döntött a testület 18 igen szavazattal.

