
TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2009. ÁPRILIS 30-I ÜLÉSÉRŐL

Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő -testülete első napirendként
a Városi Közművelődési Központ és Könyvtár igazgatói állására beérkezett
pályázatok elbírálásáról, az intézményvezető k inevezéséről szóló előterjesztést
tárgyalta meg.
A képviselő-testület – a szakmai szakértői bizottság véleményét figyelembe
véve - az igazgatói feladatok ellátásával 2009. május 1. napjától 2014. ápri lis
30-áig Szeberényiné Érdi Anna Éva asszonyt bízta meg.

A határozati javaslatot 15 egybehangzó igen szavazattal fogadta el a képviselő -
testület.

Második napirendként a szociális ellátások szabályozásáról szóló
12/2004.(IV.30.) számú rendelet módosítását vitatta meg a testület.
A munkanélküli-ellátások rendszerében 2009. január 1-jétől az álláskeresési
támogatás folyósítási idejének kimerítése után vagy egyéb együttműködések
teljesítése esetén a jegyző által megállapítható ellátások új elnevezése
összefoglalóan az aktív korúak ellátása lett. Ezen belül kétfél e ellátás állapítható
meg a jogosultsági feltételek figyelembevételével – rendelkezésre állási
támogatás és rendszeres szociális segély.
A rendelkezésre állási támogatás szabályait a törvény és kormányrendelet
szabályozzák, azt nem kell helyi rendeletben s zabályozni.
A rendszeres szociális segély megállapításának helyi rendeletbe fogalmazott
szövege az alábbi:
Az önkormányzat jegyzője az Sztv. 37/B., 37/C . valamint a 37/D.§-ban
szabályozott feltételekkel az aktív korúak ellátására jogosult személynek
rendszeres szociális segélyt állapít meg
Az aktív korú nem foglalkoztatott személy – az egészségkárosodott személy
kivételével - a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának
feltételeként köteles az önkormányzattal, továbbá a Kistérségi Szociális Központ
Családsegítő Szolgálatával (továbbiakban: Együttműködésre kijelölt szerv)
együttműködni.
Az aktív korúak ellátására jogosult rendszeres szociális segélyben részesülő
személy az  együttműködés keretében köteles
   a)  a segélyre való jogosultság megállapításánál illetve a  felülvizsgálat során
        az önkormányzattal együttműködni,
   b) az együttműködésre kijelölt szervnél a határozat jogerőre emelkedését
        követő 15  napon belül nyilvántartásba vetetni magát, és
   c) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodni az
       együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá
  d) teljesíteni a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.



Beilleszkedést segítő programok típusai:
-  az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartás,
-  az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson,

tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészítő és integráló
programban való részvétel,

- képzésben, átképzésben, oktatásban való részvétel, különösen az általános
     iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése érde kében
- álláskeresési technikák, jogi és pszichológiai tanácsadás, csoportos

foglalkoztatás
- más ellátásba juttatás segítése .

Az együttműködésre kijelölt szerv tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét, a
beilleszkedést segítő programról, annak egy példány ának megküldésével.

Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres
szociális segélyben részesülő személy neki felróható okból:
 a) jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon
belül   nyilvántartásba vétele céljából nem jelenik meg az eg yüttműködésre
kijelölt szervnél
b) az együttműködési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget
c) a beilleszkedést segítő program bá rmely pontjának nem tesz eleget
d) akadályoztatása okát az előírt határidőben nem j elzi, vagy hitelt érdemlő
módon igazolni nem tudja
e) a beilleszkedést segítő programban meghatározott szervekkel a kapcsolatot
nem veszi fel, vagy az általuk meghatározott időpontban nem jelenik meg,

Az együttműködési kötelezettség elmulasztása esetén a Kistérségi Szociális
Központ Családsegítő Szolgálata minden alkalommal soron kívül vizsgálja a
mulasztás okát, és amennyiben az a rendszeres szociális segélyben részesülő
személy számára felróható úgy az együttműködési kötelezettség megszegését
három munkanapon belül köteles írásban jelezni az önkormányzat jegyzőjének.

Meg kell szüntetni a segély folyósítását, ha
  a) a segélyben részesülő személy együttműködési kötelezetts égét két éven belül
ismételten megszegi,
  b) az aktív korúak ellátására jogosult re ndszeres szociális segélyben részesülő
személy a jogosultság megállapítása, felülvizsgálata során az önkormányzattal,
illetve az együttműködésre kijelö lt szervvel nem működik együtt.

A természetbeni ellátások erősítése céljából az átmeneti segély formái közé
beépítésre került a gyógyszerutalványt, mint ellátási forma.

A rendelet módosítását a képviselő -testület 15 igen szavazattal elfogadta.



Harmadik napirend a lakások és helyiségek bérletéről szóló helyi rendelet
módosítása volt.
A Lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
szabályozza a bérlakásokra fennálló lakásbérleti jogviszony megszüntetésének
formáit. A bérleti jogviszony megszüntetésének egyik módja a közös
megegyezéssel történő megszüntetés. Az Ltv 23. §. (3) bekezdé se értelmében a
bérlő és a bérbeadó az önkormányzati lakásra kötött szerződést közös
megegyezéssel úgy is megszüntethetik, hogy a bérbeadó pénzbeli térítést fizet.
Önkormányzatunk e törvény adta lehetőségével élve a lakások és helyiségek
bérletéről szóló többször módosított 27/1993. (XII.30.) sz. rendeletében
szabályozza a lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő
megszüntetését, mely jelenleg módosításra került. Így  amennyiben a
lakásbérleti jogviszony úgy szűnik me g, hogy a bérlő csak pénzbeli térítést kér,
a bérlő pénzbeli térítésként:
- összkomfortos, komfortos lakás esetében  a lakás éves lakbérének 5-szörösére,
- félkomfortos lakás esetében a lakás éves lakbérének 10 -szeresére,
- komfort nélküli lakás esetében a lakás éves lakbérének 30 -szorosára tarthat
igényt.
A rendelet módosítását 15 egybehangzó igen szavazattal fogadta el a testület.

Következő - negyedik – napirenden az Állami Számvevőszék által végzett az
önkormányzati tulajdonban lévő zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának
ellenőrzéséről szóló előterjesztés megtárgyalása szerepelt.
Az Állami Számvevőszék országos kiterjedésű átfogó célvizsgálatnak vetette alá
a települések zöldterületeinek helyzetét, azokról való gondoskodás minősítését.
Az ellenőrzés során értékelték a települé si önkormányzatok tevékenységét a
közszolgáltatási feladatok ezen sajátos területén.  Az ellenőrzés célja volt, hogy
a zöldterületek védelmére, fenntartására, üzemeltetésére fordított pénzeszközök
felhasználása hatékonyan biztosította -e a kitűzött célok megvalósítását, valamint
a játszótéri eszközök és követelményeknek való megfelelést. A vizsgálat
részletei érintették a pénzügyi, vagyongazdálkodási és műszaki -
városüzemeltetési szakterületeket, az idevonatkozó helyi szabályozások,
rendeletek érvényesülését  és kiegészültek helyszíni szemlékkel is. A vizsgálati
összefoglaló április első napjaira készült el. Az Állami Számvevőszékről szóló
1989.évi XXXVIII.tv. előírásai alapján a Képviselő -testületet tájékoztatni kell a
vizsgálatról.
A vizsgálat alapján összeállított intézkedési tervet 15  igen szavazattal fogadta el
a testület.

Ötödik napirendként Környezetvédelmi alap létrehozásáról tárgyalt a testület.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.
§-a lehetővé teszi, hogy a környezetvédelmi feladatok megoldásának elősegítése



érdekében a települési önkormányzat önkormányzati rendelette l
környezetvédelmi alapot hozzon  létre. Bátonyterenye Város Önkormányzata
eddig nem hozott létre ilyen elkülönített alapot, mert az így képződő  források
nem tettek ki meghatározó nagyságrendet. Az elmúlt évben, illetve 2009. évben
viszont a talajterhelési díjból jelentős nagyságrendű  forrás képződik, amelynek
célirányosan való kezelése és felhasználása lehetővé teszi a külön alapszerű
gazdálkodást.
Az önálló környezetvédelmi alap célja, hogy hatékonyan segítse Bátonyterenye
Város Önkormányzata környezetvédelmi, természetvédelmi feladatainak
ellátását, különösen:

- a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételét,
- környezeti károk mérséklését, környezeti ártalmak megelőzését,
- környezetkímélő tevékenységek elterjedésének elősegítését,
- zöldfelület gazdálkodását,
- természeti értékek megóvását, védelmét,
- környezettudatos oktatás, nevelés, ismeretek terjesztését.

A figyelembe vételre kerülő források k oncentrálásával javítani lehet a
környezetvédelem területén jelentkező sürgető feladatok végrehajtását.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal döntött a környezetvédelmi alap
létrehozásáról.

Hatodik napirendként lakáscélú helyi támogatási kérelmekről döntött a
képviselő-testület 15 igen szavazat mellett.

Hetedik napirend a Tanuszoda Kht. ügyvezetőjének megbízásáról  szóló
előterjesztés megtárgyalása volt. A képviselő-testület ezen napirend vitáját zárt
ülés keretében tartotta. Döntésében a Tanuszoda Kht.  ügyvezetői feladatainak
ellátásával 2009. szeptember 30. napjáig Szerémi Gábort – jelenlegi megbízott
ügyvezető – választotta meg.

Egyebek napirenden belül a szavazatszámláló bizottságok új tagjainak
megválasztásáról, önkormányzati bérlakások értékesítés éről döntött a testület.

A testület megállapította, hogy  pályázat hiányában a  Gyürky-Solymosy kastély
hasznosítására, illetve  a volt városháza értékesítésére kiírt nyílt pályázat
eredménytelen volt. Egyben döntött  az ingatlanok hasznosításra történő tov ábbi
meghirdetéséről , új pályázat kiírásáról.
A képviselő-testület 10 igen és 5 nem szavazattal fogadta el a határozati
javaslatot.


