TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2009. MÁJUS 28 -I ÜLÉSÉRŐL
Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő -testülete első napirendként Bátonyterenye
Város közrend, közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
és a kapcsolódó feladatokról szóló tájékoztatót tárgyalta meg.
A tájékoztatóból az tűnt ki, hogy a 2008- as év a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság 16 éves
történelmének egyik legsikeresebb éve volt. Birtokba vették az új, európai uniós színvonalú
rendőrkapitányságot, 10 fő vel bővült a rendszeresített létszám, bűnügyi és közbiztonsági téren
kimagasló eredmények szü lettek. A közterületi jelenlét erősödött, javították az állampolgárok
szubjektív biztonságérzetét. A körzeti megbízotti rendszer működtetésével javult a
kistelepülések biztonsága. A Bátonyterenyei Rendőrkapitányság 2008 -ban az egyes szolgálati
ágak összefogásának és külső együttműködőinek, segítőinek köszönhetően kiválóan
teljesítette feladatát.
A tájékoztatót 18 egybehangzó igen szavazattal fogadta el a képviselő -testület.
Második napirendként a városi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő
gazdasági társaságai 2008. évi beszámolójának, valamint a 2009. évi üzleti tervének
elfogadásáról szóló előterjesztést tárgyalta meg a képviselő -testület.
Elsőként a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Kht. beszámolója és üzleti terve került
megvitatásra.
A Képviselő-testület a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Kht. 2008. évi beszámolóját
 41.659 eFt eszközök-források értékkel

2.139 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadta.
A Képviselő-testület a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Kht. 2008. évi közhasznúsági
jelentését
 115.610 eFt bevétellel,
 113.471 eFt ráfordítási összeggel,
 62 fő átlagos foglalkoztatott létszámmal,
 62 fő megváltozott munkaképességű létszámmal,

2.126 eFt munkaügyi központ támogatással,
 67.310 eFt költségkompenzációs támogatással elfogadta.
A Képviselő-testület a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Kht. 2009. évi üzleti tervét
 116.130 eFt bevétellel
 114.930 eFt kiadással

1.200 eFt eredménnyel elf ogadta.
A döntését 11 igen, 4 nem és 3 tartózkodó szavazattal hozta meg a testület.
Ezt követően a Bátonyterenye és Környéke Víz - és Csatornamű Kft. 2008. évi beszámolóját
vitatta meg a testület és fogadta el
 528.205 eFt eszközök-források értékkel

1.793 eFt adózás előtti eredménnyel.
A 2008. évi beruházási, felújítási terv teljesítését 26.939 eFt -tal tudomásul vette.
A Képviselő-testület a Kft. 2009. évi üzleti tervét nem fogadta el, utasította az ügyvezetőt,
hogy készítsen új üzleti tervet és azt ú jra terjessze a képviselő-testület elé.
A képviselő-testület 11 igen és 7 tartózkodó szavazattal hozta meg döntését.

Következő a Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2008. évi beszámolója
és 2009. évi üzleti tervének megtárgyalása volt. A Képviselő-testület a Bátonyterenyei BÁVÜ
Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2008 . évi beszámolóját
 255.044 eFt eszközök-források értékkel

5.919 eFt adózás előtti eredménnyel tudomásul vette.
A BÁVÜ Nonprofit Kft. 2009 . évi üzleti tervét
 538.100 eFt bevétellel
 537.220 eFt kiadással

880 eFt eredménnyel elfogadta.
13 igen és 5 tartózkodó szavazattal fogadta el a testület az előterjesztett határozati javaslatot.
Ezt követően a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Kht. beszámolójáról
tárgyalt a testület. A Képviselő-testület a Tanuszoda Kht. 2008 . évi beszámolóját
 479.957 eFt eszközök-források értékkel
 - 28.523 eFt adózás előtti eredménnyel (veszteséggel) elfogadta.
A Tanuszoda Kht. 2009. évi üzleti tervét
 112.600 eFt bevétellel
 116.718 eFt kiadással

- 4.118 eFt eredménnyel (veszteséggel) szintén elfogadta a képviselő -testület 13
igen és 5 tartózkodó szavazat mellett.
Harmadik napirend az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2008. évi
ellátásáról szóló tájékoztató megvitatása volt . A tájékoztató rávilágított a Bátonyterenyei
Kistérési Szociális Központ szakmai munkájára, a városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire,
a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések számára.
A tájékoztató 18 egyhangú igen szavazattal került elfogadásra
Következő - negyedik – napirenden a BÁTONYREHAB. Rehabilitációs Kht. nonprofit
társasággá való alakításáról szóló előterjesztés megtárgyalása szerepelt.
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365.§ -a szerint a 2007. július 1 -én a
cégnyilvántartásba bejegyzett közhasznú társaság 2009. június 30 -ig a közhasznú társaságokra
irányadó szabályok szerint működhet tovább. 2007. július 1. után közhasznú társas ág nem
alapítható. A közhasznú társaság 2009. június 30 -ig köteles a cégbíróságnál nonprofit
gazdasági társaságként nyilvántartásba vételét kérni.
A társaság által ellátott tevékenységre a jövőben is szükség van, indokolt mintegy 60
megváltozott munkaképes ségű ember jövőbeni foglalkoztatása, a feltételek biztosítása. A
védett szervezetté való minősítés, a gazdasági partnerek biztosítják a nem veszteséges
működtetést. Mindezek alapján a társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként való
további működtetésről döntött a testület 18 igen szavazattal.
Ötödik napirendként az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabálya iról
szóló 25/2003. (XII.19.)sz. rendelet módosításáról szóló előterjesztést tárgyalta meg a
testület.
A helyi önkormányzatokr ól szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 79.§-a alapján a középületek
korlátozottan forgalomképesek. Ennek megfelelően vagyonrendelet 1.sz. mellékletében az
egészségügyi, szociális, kulturális, oktatási intézmények elhelyezésére szolgáló épületek is
korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni körbe tartoznak. A korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyakról az Ötv. előírásai szerint csak törvény vagy helyi önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni.

Az orvosi rendelők értékesítési fe ltételeit törvény nem szabályozza, az önkormányzatok saját
hatáskörben határozhatják meg azokat. Célszerűségi okból városunkban nem külön
rendeletben, hanem az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálko dás szabályairól szóló
25/2003.(XII.19) sz. helyi rendelet kiegészítésével kerül szabályozásra az értékesítési feltétel.
Az erre vonatkozó rendelet -módosítást a képviselő-testület 18 egybehangzó igen szavazattal
elfogadta.
Egyebek napirenden belül a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának 20 09. évi
igényléséről (18 igen szavazattal), az önkormányzat folyószámlahitelének módosításáról (16
igen, 2 tartózkodó szavazattal), önkormányzati bérlakások értékesítéséről (11 igen és 7
tartózkodó szavazattal) döntött a testület.
Döntés született illegális hulladéklerakók felszámolására pályázat benyújtásáról (17 igen, 1
tartózkodó szavazat), a Kelet -Nórád Hulladékrekultivációs Társulás alapító okiratának
módosításáról (18 igen szavazat).
A Képviselő-testület pályázat benyújtásáról döntött az Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács által kiírt CÉDE pályázati felhívásra a Mátra lakótelepi és a József Attila
lakótelepi játszóterek játszótéri eszközeinek bővítése, felújítása és korszerűsítése céljából.
Továbbá döntés született abban is, hogy a ké pviselő-testület a Nógrád Megyei
Önkormányzattal közösen pályázatot nyújt be az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács által kiírt CÉDE pályázati felhívásra a Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium
tornacsarnokának tetőfelújítására.
A Képviselő-testület pályázatot nyújt be az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács által kiírt TEUT pályázati felhívásra az Ózdi út 2-12. szám előtti szervizút
felújítására, valamint a Vasút út burkolatának felújítására.
A Képviselő-testület pályázat benyújtásáról döntött az Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács által kiírt LEKI (leghátrányosabb helyzetű kisétségek felzárkóztatására)
pályázati felhívásra a Bátonyterenyei szennyvízhálózat fejlesztésére.
Továbbá pályázatot nyújt be a képviselő-testület az Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács által kiírt LEKI pályázati felhívásra az Ózdi út járda felújítása, a Rákóczi
út járdafelújítása, valamint a Maconkai városrész járdafelújítása.
A pályázat benyújtásáról szóló döntéseit minden esetben 18 egyhangú igen szavazattal hozta
meg a testület.

