TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. FEBRUÁR 25-I ÜLÉSÉRŐL
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő -testülete 2010. február 25-én
tartotta soron következő ülését. Első napirendként a városi önkormányzat 2009.
évi költségvetésének módosításáról szóló javaslatot tárgyalta meg.
Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő -testülete 2/2009. (II.20.) számú
rendeletével fogadta el a 2009. évi költségvetését, amelyet eddig két alkalommal
- 2009. június 26-án és 2009. szeptember 28 -án - módosított. A hatályos
jogszabályok, illetve a 2009. évi költségvetési rendelet 17. § -a szerint a
Képviselő-testület a költségvetését évközben szükség szerint egyedi döntésekkel
módosíthatja, de a rendelet módosítását is elő kell készíteni.
A költségvetés módosítását a már beköv etkezett gazdasági események, illetve a
jelzett egyedi döntések (pl. ÖM támogatás elbírálása, pályázati támogatásról
szóló döntések és szerződések, helyi döntések, saját hatáskörben tett javaslat ok)
indokolják.
A rendelet módosítását 11 igen, 5 nem és 1 ta rtózkodó szavazattal fogadta el a
képviselő-testület.
Második napirendként a sportegyesületek és egyéb sportrendezvények 2010. évi
támogatásáról szóló előterjesztés került megvitatásra.
Bátonyterenye Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletébe n
megállapította a sportcélú támogatás, valamint az egyéb sportfeladatok
támogatásának mértékét. A versenysport támogatására 4.500.000 Ft került
elfogadásra. Az egyéb sportrendezvények kerete 2.000.000,-Ft. Az erre a keretre
pályázók pályázati úton lebonyolításra kerülő sportprogramokkal és
rendezvényekkel a Polgármester jóváhagyása alapján kerülnek támogatásra.
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság előterjesztésében az alábbi módon
kerültek támogatásra a sportegyesületek:
Bátonyterenyei Teke Klub
Power Testépítő Sportegyesület
Bátonyterenyei Shotokan Karate Sportegyesület
Kisterenyei Sportegyesület
Nagybátonyi Sport Club
Bátonyterenye Város Sportegyesülete
Bátonyterenye Város Asztalitenisz Sportkör

600.000, -Ft
100.000, -Ft
100.000, -Ft
1.500.000, -Ft
1.500.000, -Ft
250.000, -Ft
450.000, -Ft

Döntését 16 igen, 1 nem és 1 tartózkodó sza vazattal hozta meg a képviselő testület.
Harmadik napirenden a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulásának tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalta meg a testület.

A beszámoló tartalmazta a társulás vagyonát, költségvetését, a költsé gvetési
támogatások alakulását, az oktatási feladatok alakulását. Részletesen kifejti
szakmai beszámoló keretében az oktatási intézmények, a Kistérségi Szociális
Központ 2009. évi tevékenységét.
A beszámolót 12 igen, 3 nem és 3 tartózkodó szavazattal fogad ta el a testület.
Következő – negyedik napirend – a Tanuszoda Nonprofit Kft. 2010. évi
pénzügyi támogatásáról szóló előterjesztés volt.
A Képviselő-testület az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló
Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft törzstőkéj ét
45.900.000 Ft-al, teljes összegben pénzbeli befizetésként felemelte . A
Tanuszoda Kft törzstőkéjének összege így összesen 105.500.000 Ft. A törzstőke
emelés összegét az alapító és kizárólagos tulajdonos 2010. június 30. napjáig
átutalja a Tanuszoda Kft. számlájára. A fedezet a Városi Önkormányzat 2010.
évi költségvetésben megtervezésre került.
Ezen döntését 12 igen 4 nem és 2 tartózkodó szavazattal hozta meg a testület.
A Képviselő-testület a kizárólagos tulajdonában álló Bátonyterenyei Tanuszoda
Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft részére működési veszteség csökkentésére
35 millió Ft-ot, azaz Harmincötmillió forintot engedélyez tulajdonosi
támogatásként, kamatmentesen, visszafizetési kötelezettség nélkül. A fedezet a
Városi Önkormányzat 2010. évi költségv etésben megtervezésre került.
Döntését 12 igen, 5 nem és 1 tartózkodós szavazattal hozta meg a képviselő testület.
Ötödik napirendként az óvoda infrastruk turális fejlesztései pályázat önerejének
biztosítására vonatkozó előterjesztést tárgyalta a testület.
A képviselő testület 18 egybehangzó igen szavazattal egyetértett azzal, hogy a
Bátonyterenye Kistérség Önko rmányzatainak Többcélú Társulása pályázatot
nyújtson be az Őzike tagóvoda infrastrukturális fejlesztése érdekében. A
felújításhoz szükséges saját f orrás 1.266.638.-Ft összegben biztosításra kerül.
Általános iskolai körzethatárok módosításáról szóló előterjesztés megvitatása
szerepelt a hatodik napirenden.
A változás a nagybátonyi településrészt érinti, mivel az eddigi Erkel Ferenc
Általános Iskola Tagintézmény körzete átkerül a Bartók Béla Általános Iskola
Tagintézménye körzetébe. A nagybátonyi körzethatárok módosítása azt jelenti,
hogy a jövőben egy kötelező felvételt biztosító intézmény lesz, a Bartók Béla
Általános Iskolai Tagintézmény, és a körz etben lakó és az iskolába jelentkező
tanulót köteles felvenni.
A körzethatárok módosításával felmenő rendszerben biztosítható a szegregáció
megszüntetése, bevezetésre kerül az integrált oktatás, és folytatódik a
közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervben foglaltak végrehajtása.

11 igen, 6 nem és 1 tartózkodó szavazattal került elfogadásra az iskola
körzethatárok módosítására vonatkozó határozatai javaslat.
Következő napirenden jogi tanácsadói megbízási szerződés megkötésére
vonatkozó előterjesztés szerepelt.
A képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot 8 igen, 3 nem és 7
tartózkodó szavazattal nem fogadta el.
Nyolcadik napirendi pontként a Borítékonline.hu kft. részére történő földterület
értékesítéséről szóló előterjesztés került megtárgyalásra.
Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő -testülete a Borítékonline.hu Kft.
részére értékesítette az önkormányzat tulajdonában lévő 1841/1 hrsz -ú 1.859 m2
nagyságú forgalomképes, beépítetlen ingatlant üzem létesítése céljára.
Az értékesítésről szóló döntését 18 egybehangzó igen szavazattal hozta meg a
testület.
Jegyzői állásra vonatkozó pályázati kiírás elfogadásáról szóló előterjesztés
szerepelt a kilencedik napirenden.
A pályázati kiírást 17 igen és 1 tartózkodó szavazattal fogadta el a képviselőtestület.
Tizedik napirend a Trianoni emlékmű köztéren történő felállítására vonatkozó
javaslat volt.
A képviselő-testület döntésében előzetesen hozzájárult ahhoz, hogy az Országos
Trianoni Társaság Bátonyterenyei Csoportja kezdemé nyezésére felállításra
kerüljön egy
Trianoni emlékmű a városban. Az emlékmű helyének
kiválasztásával a Kisterenyei Településrészi Önkormányzatot bízta meg a
testület
A testület 17 igen szavazattal hozta meg döntését.
A képviselő-testület zárt ülés keretében döntött a „Bátonyterenye Biztonságáért”
kitüntető díj adományozásáról.
2010. évben Richweisz Tibor mentő-szakápoló és Szakács Sándor r.százados , a
Bátonyterenyei Rendőrkapitányság Igazgatásre ndészeti Alosztálya vezetője
részesül a Díjban.
A díjak átadására a soron következő képviselő-testületi ülésen kerül sor.

