TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2009. MÁRCIUS 5 -I ÜLÉSÉRŐL
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő -testülete első napirendként az
Electro-Recycling Group Kft-vel megkötött adásvételi szerződés módosításáról
tárgyalt.
A döntéssel a képviselő -testület hozzájárult ahhoz, hogy a hulladékká vált
elektronikai és elektromos berendezések újrahasznosítását végző üzem
megvalósítási határideje 2009. december 31. legyen.
A határozati javaslatot 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a képviselő testület.
Második napirendként Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása 2008. évi tevékenységéről, a társulási célok megvalósulásáról szóló
beszámolót vitatta meg a testület.
A beszámoló a társulási formában működő egészségügyi, szociális,
gyermekjóléti, közoktatási és belső ellenőrzési feladatellátás 2008. évi
teljesülését mutatta be. Az előterjesztés tartalmazta, hogy hogyan alakultak az
elmúlt év bevételi forrásai és azok teljesülése, valamint a kiadások aránya
milyen az ellátott feladatokhoz képes t. A társulás működése a tavalyi évben
zökkenőmentes volt, a gazdálkodás likviditása biztosítható volt. A beszámolót
16 igen és 1 nem szavazattal fogadta el a képviselő -testület
Harmadik napirenden a szociális ellátások szabályozásáról szóló
12/2004.(IV.30.) számú rendelet módosítása szerepelt.
A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III.tv. 58/B.§
(2) bekezdése alapján a 2000 fő feletti lakosságszámú önkormányzat vagy
társulás szociálpolitikai kerekasztalt köteles létrehozni.
A szociálpolitikai kerekasztal feladata a település által biztosított szociális
ellátások figyelemmel kísérése, a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban
meghatározott feladatok megvalósulásának figyelemmel kísérése valamint a
foglalkoztatási terv véleményezése.
Az Sztv. alapján a szociálpolitikai kerekasztal tagjai a helyi önkormányzat
területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői és a helyi
rendeletben meghatározott szervezetek képviselői.
A szociálpolitikai kerekasztal helyi rendeletbe tört énő beépítését a képviselő
testület 17 igen szavazattal fogadta el.
Negyedik napirendként a luxusadóval kapcsolatban a lakóingatlan -fajták
települési átlagértékeiről szóló 1/2006.(I.27.) számú rendelet hatályon kívül
helyezéséről döntött a testület.
A luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvényt az Alkotmánybíróság
444/B/2006. AB határozatával 2008. december 15 -ével – a kihirdetése napjával

– megsemmisítette. Ennek értelmében 2008. december 16 -ától megszűnt (tárgyi
és alanyi értelemben) a luxusadó -kötelezettség.
A Képviselő-testület az 1/2006.(I.27.) számú rendeletében szabályozta a
luxusadóval kapcsolatban a lakóingatlan -fajták települési átlagértékeit, amelyek
2008-2009. adóévekre érvényesek. A rendelet hatályon kívül helyezését 17 igen
szavazattal fogadta el a képviselő-testület.
A következő napirend az egészségügyi, szociális és egyéb feladatok ellátásával
kapcsolatos módosításokról szóló előterjesztés megtárgyalása volt.
A Képviselő-testület 2008. december 22-ei ülésén tárgyalta a Bátonyterenyei
Intézményi Pénzügyi Ellátó Szervezet et (BIPESZ) érintő módosításokat és
döntött a változások főbb kérdéseiről. Ennek kapcsán felülvizsgálatra kerültek
az egyes feladatok ellátásai, arra különféle alternatívák születtek. Több
egyeztetés után, a hatékonyabb közpénz felhasználás, takarékosabb gazdálkodás
és a feladatellátás végrehajtása mentén került előterjesztésre az a javaslat, melyet
a képviselő-testület 17 igen szavazattal egyhangúlag támogatott. Ezek:
 A Képviselő-testület 2009. március 31 -ei hatállyal megszünteti a
Bátonyterenyei Intézményi Pénzügyi Ellátó Szervezetet.
 A Képviselő-testület elrendeli, hogy a szociális segélyezéssel kapcsolatos
feladatokat 2009. április 1-től a Bátonyterenyei Városi Polgármesteri
Hivatal lássa el.
 A Képviselő-testület a BIPESZ által ellátott, Kistérségi Társulásnak
átadatott bátonyterenyei alapfokú oktatási intézmények karbant artói
feladatait megszünteti, a feladatellátást a Kistérségi Társulásra bízza.
 A Képviselő-testület a BIPESZ által ellátott, a Kistérségi Társulásnak
átadott bátonyterenyei általános iskolák, óvodák étkezési térítés i díj
beszedését megszünteti, a feladatok ellátását a Kistérségi Társulásra bízza.
 A Képviselő-testület 2009. április 1-ei hatállyal megalapítja a
Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat költségvetési intézményt,
önállóan működő költségvetési szervként, de a pénzügyi -gazdasági
feladatait a Bátonyterenyei Városi Polgármesteri Hivatal látja el.
 A Bölcsődeigazgatóság szakmai önállósága megmarad, de a gazdasági
feladatait 2009. április 1-től a Polgármesteri Hivatal látja el.
 A praxis-labor üzemeltetését a Pásztói Margit Kórháznak adja át , a
megállapodás jelenleg kidolgoz ás alatt van.
 Az egészségügyi alapellátási (háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi,
védőnői, iskola-egészségügyi) feladatok tekintetében változás nem lesz.
Hatodik napirendként a Tanuszoda Kht. pénzügyi támogatásáról szóló
előterjesztést vitatta meg a képviselő-testület.
A döntés egyrészt törzstőke emelésről, másrészt tulajdonosi kölcsönként nyújtott
követelés lemondásáról, továbbá támogatási kölcsön engedélyezéséről szól. A

képviselő-testület ebben a kérdésben 10 igen és 5 nem szavazattal hozta meg
döntéseit.
A versenysport, a civil szervezetek valamint az egyéb sportrendezvények 2009.
évi támogatása szerepelt a következő napirenden.
Bátonyterenye Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletében
megállapította a sportcélú, valamint a civil szervezetek támogatásának mértékét .
A versenysport támogatására 4.500. 000 Ft, a civil szervezetek támogatására
1.400.000 Ft került elfogadásra. Az egyéb sportfeladatok 500.000 Ft-os
pályázati alapja is felosztásra került.
Az erről szóló határozati javaslatot 10 igen, 5 nem és 2 tartózkodó szavazattal
fogadta el a testület.
Egyebek napirenden belül elsőként a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány
kuratóriumába történő delegálásról döntött a testület. 11 igen és 6 tartózkodó
szavazattal Molnár József alpolgármestert delegálta a képviselő -testület a
kuratóriumba.
Szintén egyebek napirenden belül döntött a képviselő -testület önkormányzati
bérlakások értékesítéséről is, 10 igen, 6 nem és 1 tartózkodó szavazattal.
A Gyürky-Solymosy kastély és kastélypark hasznosítására, illetve a volt
városháza értékesítésére kiírt nyílt pályázat eredményének megállapításáról
szóló előterjesztést tárgyalta a testület ezen napirenden belül. A Képviselőtestület 200/2008. (X.30) és 2/2009. (I.9.) Öh.sz. határozataiv al döntött arról,
hogy a Béke út 35-37.sz. alatti volt Városháza értékesítésére, illetve a Gyürky Solymosy kastély és hozzá ta rtozó kastélypark és egyéb ingatlanok
hasznosítására nyílt pályázatot hirdet meg.
A széleskörű meghirdetés ellenére a pályázatok beadásának határideig – 2009.
február 18-ig - egyetlen pályázat sem érkezett. A kastély hasznosítására
előzetesen pályázatot b enyújtó befektető időközben - az értékesítést ellenző
lakossági tiltakozás miatt - elállt szándékától, határidőig pályázatát ő sem
nyújtotta be.
A 11 igen, 4 nem és 2 tartózkodó szavazattal született döntés szerint a képviselő testület egyetért az ingatlanok hasznosításra történő további meghirdetésével, a
korábban meghatározott feltételek szerinti új pályázat kiírásával, 2009. április
10-i beadási határidővel.
Végül közérdekű célú lakás bérbeadásáról döntött a testület 16 igen és 1
tartózkodó szavazattal Sándor Istvánné részére.

