
TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. MÁRCIUS 10-I RENDKÍVÜLI  ÜLÉSÉRŐL

Bátonyterenye Város Önkormányzat  Képviselő-testülete 2010. március 10-én
rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott.

Első napirendként a jogi tanácsadói megbízási szerződés megkö téséről tárgyalt a
képviselő-testület.
A képviselő-testület a február 15-i ülésén már tárgyalta ezt a napirendet,
azonban nem tudott egységes álláspontot kialakítani, így  akkor nem került
elfogadásra a határozati javaslat. A vitában elhangzottak alapján – mivel a
megbízási szerződés megkötésével a képviselők alapvetően egyetértettek –
ismételten, a szerződést átdolgozva előterjesztésre került a jogi tanácsadói
szerződés megkötésére vonatkozó javaslat. Névszerinti szavazással a képviselő -
testület 15 egybehangzó igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

Második napirendként a közoktatási feladatok ellátásához szükséges és további
ingatlanok tulajdonjogának Nógrád Megye Önkormányzatával történő
rendezéséről, az alapfokú művészetoktatási feladatok áta dásáról szóló
előterjesztést tárgyalta meg a testület.
A bátonyterenyei alapfokú művészetoktatási feladatok átadásáról  folytatódtak a
tárgyalások Nógrád Megye Önkormányzatával, valamint Bátonyterenye
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásával.
A megyei önkormányzattal lefolytatott tárgyalások során a Bátonyterenyén
ellátott teljes feladat-ellátási struktúra – így az ahhoz szükséges ingatlanok
helyzete is – áttekintésre került. Ezzel összefüggésben ismételten felmerültek a
tulajdon- és használat jogának elválásából jelentkező problémák.
A megyei önkormányzat kinyilvánította, hogy  az alapfokú művészetoktatási
feladatok átvétele elől nem zárkózik el. Ezzel a döntéssel – országosan is
egyedülálló módon – a művészetoktatás egy kézbe, egy fenntartóhoz kerülhet,
ami közoktatás-szervezési, szakmai szempontból jelentős előnyöket rejt (azaz:
Nógrád megyében – a megyei jogú városi, három települési társulási és a nem
önkormányzati fenntartású művészetoktatási intézményektől eltekintve – a
feladatot egységesen, a megye egész te rületén a megyei önkormányzat, illetve
annak Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézménye látná el).
A felek között a tárgyalásokon felmerült, hogy a 1992, illetve 1996 évtől a
megyei önkormányzat használatában lévő, a közoktatási, illetve szociál is
feladatokhoz szükséges ingatlanvagyon tulajdonának megnyugtató rendezésére
szükség van, azaz kívánatos lenne , ha fenntartó és tulajdonos személye azonos
lenne. Amennyiben sikerül a két önkormányzatnak a tulajdon átadás kérdésében
megegyeznie, úgy a megye vállalja, hogy az alapfokú művészetoktatási feladat -
ellátási helyét nem módosítja, az Bátonyterenyén marad. Ingatlanátadás nélkül a
feladatellátás helye módosulhat.



Az alapfokú művészetoktatási feladatok átvételével kapcsolatban is a megyei
önkormányzat alapvető érdeke, hogy a fenntartó (feladatot ellátó, illetve
használó) és a tulajdonos azonos legyen, ez azonban az intézmény jelenlegi
elhelyezése miatt (amennyiben az Erkel Ferenc Általános Iskolai Tagintézmény
épületében működik) célszerűen nem megoldható.
Az alapfokú művészetoktatási feladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó
ingatlan esetében az a megoldás körvonalazódott, hogy – amennyiben a megyei
önkormányzat a feladatot a 2010/11 -es tanévtől átveszi – Bátonyterenye Város
Önkormányzata vállalja a  jelenlegi épület üzemeltetési költségeinek biztosítását,
mindaddig, amíg ott az általános iskola működik.
Az előterjesztés tárgyalása során hosszas vita alakult ki, azonban a
megfogalmazott határozati javaslatot a képviselő -testület névszerinti szavazás
mellett 8 igen és 7 nem szavazattal elvetette.

Harmadik napirenden az „Ipari terület kialakítása Bátonyterenyén” című
pályázat benyújtása szerepelt.

Az Észak-magyarországi Operatív Program keretében a Komplex programmal
segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek üzleti infrastruktúra fejlesztése
ÉMOP-2009-1.1.1 kódszámon pályázat került kiírásra.

A pályázati kiírás alapvető célja a régióban működő ipari területek nyújtotta
szolgáltatások skálájának bővítése, minőségének fejlesztése, illetve ezen
minőségi szolgáltatásokat lehetővé tevő infrastrukturális beruházások
támogatása; ipari területi besorolással rendelkező területek előkészítése,
megközelíthetőségének, infrastruktúrával való ellátásának biztosítása, a
gazdasági központi szerepkör erősítése érdekében, a kistérségi központi funkciót
betöltő településeken, hogy ezáltal hozzájáruljon a vállalkozások betelepülését
elősegítő feltételrendszer megteremtéséhez.
A pályázati felhíváson belül több részcélra lehetett pál yázatot benyújtani, az
önkormányzat ipari területek fejlesztésére kívánja ezt megtenni.
A pályázat lehetőséget nyújt:
- telekhatáron belüli infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló,
elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlés i és kommunikációs
hálózat, hulladékkezelő létesítmények, stb.) fejlesztésére és korszerűsítése,
- épületek, építmények építésre, bontására, korszerűsítésére, átalakítására
gazdasági tevékenységek kiszolgálására.

A pályázat benyújtását a képviselő -testület 15 egybehangzó igen szavazattal
támogatta.



A Béke út 35-37. szám alatti ingatlan (volt városháza) adásvételi szerződésének
jóváhagyásáról szóló előterjesztés szerepelt a negyedik napirenden.
A Képviselő testület a 8/2010. (I.28) Öh.sz. határozatban fogl alt döntése alapján
a Bátonyterenye, Béke út 35 -37.sz. alatti 4011 hrsz-ú ingatlan Samuele Maina,
Gödöllő, Vincellér u. 7.sz. alatt lakos részére történő értékesí tésére vonatkozó
adásvételi szerződés tervezetet 11 igen, 3 nem és 1 tartózkodó szavazattal
jóváhagyta.

Ötödik napirenden a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
szóló előterjesztés megvitatása szerepelt.
A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. április 11. illetve 25. napjára tűzte ki az
országgyűlési képviselők általános választásának  I. és II. fordulóját.
Ezzel a 2006-ban megválasztott szavazatszámláló bizottságok megbízatása lejár,
helyükre újat kell választani.
Bátonyterenye város 10 választókerületében 12 szavazókör működik egy -egy
szavazatszámláló bizottsággal , melyek tagjait újra kell választani.
A határozati javaslatot 11 igen, 3 nem és 1 tartózkodó szavazattal fogadta el a
képviselő-testület.

Hatodik napirendként a városgazdálkodási feladatok ellátásának átszervezéséről
szóló előterjesztést tárgyalta meg  a képviselő -testület.
Az átszervezésről egy tájékoztató anyag került elkészítésre, melyet a képviselők
előzetesen megkaptak, az t áttanulmányozták és az ülésen kifejtették
véleményüket. A testületi ülés vitájában, valamint a hozzászólók javaslataiban
elhangzottakat figyelembe véve kerülnek majd kidolgozásra a végleges döntési
alternatívák, mely a testület egy későbbi ülésén kerül majd megtárgyalásra.

Hetedik napirenden az Electro -Recycling Group Kft. részére értékesített 939/16
hrsz-ú ingatlan visszavásárlásáról szóló előterjes ztés szerepelt.
A képviselő-testület kinyilvánította, hogy az „Electro-Recycling Group”
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal , mint vevővel
2006. március 30. napján megkötött adásvételi szerződés 5. és 6. pontjaiban
foglaltak alapján a bátonyterenyei 939/16 hrsz. -ú ingatlanon fennálló
visszavásárlási jogával a szerződésben rögzített feltételek mellett élni kíván.
A Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy amennyiben az ingatlan
tehermentesítésére a felhívást követő 30 napon belü l az ERG Kft. részéről
érdemleges lépés nem történik, úgy az önkormányzat kártérítési pert indítson a
társasággal szemben.
Döntését 15 egybehangzó igen szavazattal hozta meg a képviselő -testület.


