TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2009. MÁRCIUS 26 -I ÜLÉSÉRŐL
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő -testülete 2009. március 26-án
tartotta soron következő képviselő -testületi ülését.
Első napirendként a helyi autóbusz-közlekedés díjának 2009. évi módosításáról
tárgyalt a testület.
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény értelmében a
menetrend szerinti helyi autóbusz -közlekedés hatósági díjának megállapítása a
települési önkormányzat képviselő -testületének hatáskörébe tartozik.
A közszolgáltatási szerződés szerint a díjak évente felülvizsgálatra kerülnek,
rendszerint december hónap folyamán. A Nógrád Volán vezérigazgatója 2008.
novemberében közölte, hogy a kialakult gazdasági helyzetre, pénzügyi,
finanszírozási bizonytalanságra tekin tettel nem tud kellően megalapozott 2009. évre vonatkozó – tarifaemelési javaslatot benyújtani az év végéig, ezért
azt 2009. I. félévében terjeszti elő. A beterjesztett javaslat alapján elkészült
előterjesztést a képviselő -testület megvitatta és az aláb bi döntést hozta:
A 2009. április 1-től alkalmazandó menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés ÁFÁ-t is tartalmazó legmagasabb díja a következő:
a.) teljesárú menetjegy
b.) egyvonalas havi bérlet
c.) összvonalas havi bérlet
d.) tanuló, nyugdíjas havi bérlet
e.) tanuló, nyugdíjas 4 havi bérlet
f.) tanuló, nyugdíjas 6 havi (féléves) bérlet

125 Ft/db
2.380 Ft/db
3.330 Ft/db
1.000 Ft/db
3.955 Ft/db
5.960 Ft/db.

A tarifaemelésről szóló rendelet -módosítást 16 igen és 1 tartózkodó szavazattal
fogadta el a képviselő-testület.
Második napirendként az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek
elidegenítéséről szóló 22/2003.(XII.12.) számú rendelet licitálási szabá lyzatának
módosítását vitatta meg a testület.
Az eredményes licitálások érdekében a bánatpénz összegét lakások esetén a
jelenlegi 40.000 Ft-ról 100.000 Ft-ra emeli, helyiségek esetén a mértékét (a
forgalmi érték 5 %-a) nem, csak a minimális összegét módos ítja, szintén
100.000 Ft-ra a jelenlegi rendeletmódosítás.
A licitálás menetében a módosítás az, hogy ha készpénz ajánlatok összege eléri
a forgalmi értéket, a licit maximálisan 50.000 Ft összeggel növelt forgalmi
értékre folytatódik tovább a lakásoknál é s a helyiségeknél egyaránt.
A licitálási szabályzat rendelkezik a máso dik helyezett részére a
szerződéskötésre rendelkezésre álló határidő meghatározásáról is: ha a második

helyezett 30 naptári napon belül sem köt sze rződést, akkor a licitálást meg kell
ismételni.
A rendelet-módosítást 17 egybehangzó igen szavazattal fogadta el a képviselőtestület.
Harmadik napirend a közfoglalkoztatás megszervezésével kapcsolatos feladatok
megtárgyalása volt.
Az Országgyűlés 2008. decemberében döntött az „Út a munkához” program
megvalósításáról. A program kiemelt célja az, hogy komplex int ézkedéseivel
járuljon hozzá a munkára képes tartósan munkanélküli személyek a korábbinál
fokozottabb mértékben való részvételéhez valamely közfoglalkoztatási
formában, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak, és közelebb
kerüljenek a munka világához. A munkára való ösztönzés lényeges eleme, h ogy
a munkaerőpiacról tartósan kiszorult személyek ne veszítsék el teljesen
kapcsolatukat a munka világával. Azok a munkanélküliek, akik az álláskeresési
támogatás folyósítási idejét kimerítették és együttműködtek a munkaügyi
kirendeltséggel átkerültek/átk erülnek az önkormányzati szociális rendszerbe .
Az „Út a munkához” program megvalósításának kulcseleme a közfoglalkoztatás
megszervezése, amely a települési önkormányzatok feladata.
A hivatal Szociális és Egészségügyi Osztálya a szociális törvény előírásai nak
megfelelően elvégezte az aktív korúak rendszeres szociális segélyében
részesülők felülvizsgálatát (jelenleg 546 fő részesül rendelkezésre állási
támogatásban, 136 fő pedig rendszeres szociális segélyben) .
Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő BÁVÜ Nonprofit Kft. rendelkezik
megfelelő közfoglalkoztatás lebonyolítási tapasztalattal (jelenleg is végzi),
rendelkezésre áll a megfelelő szakmai humán infrastruktúra, valamint a
minimális eszköz és egyéb feltételek rendelkezésre állnak. A 2009. évi
közfoglalkoztatási terv előkészítésében is jelentős munkát végeztek, amelyet
ebben az évben 2009. április 15 -ig kell a Képviselő-testület elfogadnia.
Mindezeket figyelembe véve a képviselő -testület 17 igen szavazattal döntött
arról, hogy a közfoglalkoztatás szerve zésével és lebonyolításával a
Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit Kft -ot bízza meg.
Negyedik napirenden a Bátonyterenyei BÁVÜ Nonprofit Kft. folyószámlahitel keretének megemelése és lejárati idejének meghosszabbítása szerepelt.
A Képviselő-testület - tulajdonosi jogkörben eljárva - hozzájárult a többségi
tulajdonában álló Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
folyószámlahitel szerződése keretösszegének 20 millió Ft -ra történő
megemeléséhez, valamint lejáratának 1 évvel történő meghosszabbításához.
Ezen döntését 17 igen szavazattal hozta meg a testület.
A következő – ötödik – napirenden a Kelet-Nógrád Hulladékrekultivációs
Társulás alapító okiratának módosítása szerepelt.

A Képviselő-testület az 5/2008.(I.17.) Öh.sz. határoza tával döntött arról, hogy a
felhagyott hulladéklerakó telepek rekultivációja érdekében alapító tagként
csatlakozik a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társuláshoz.
A megalakult Társulás pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív
Program, vizeink jó kezelése prioritás (KEOP2) 2.3.1. „A települési szilárd
hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultiváció” támogatási konstrukcióra. A
pályázati programot az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte és
annak megvalósítására 98.710.500 Ft támogatást ítéltek meg, azonban
szükségessé vált az alapító okirat módosítása is.
A képviselő-testület 17 igen szavazattal hozta meg a döntését.
Hatodik napirendként önkormányzati bérlakások értékesítéséről döntött
képviselő-testület 17 igen szavazat mellett.

a

Egyebek napirenden belül önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítését
tárgyalta meg a képviselő -testület és 17 igen szavazattal az ingatlanok
értékesítése mellett foglalt állást.
Szintén egyebek napirenden belül döntött a képviselő -testület bölcsőde és óvoda
felújítási pályázatok benyújtásáról 17 igen szavazattal.
Végül a Köztársaság út felújításának megvalósulásáról, egyszerű közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról döntött a testület 17 egybehangzó
igen szavazattal.

