
TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. ÁPRILIS 8-I ÜLÉSÉRŐL

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő -testülete 2010. április 8-án
tartotta soron következő ülését.
Első napirendként a városi önkormányzat 2009. évi költségvetése
zárszámadásáról szóló javaslatot tárgyalta meg.
A hatályos jogszabályok alapján összeállításra került a Városi Önkormányzat
2009. évi költségvetési beszámolója, zárszámadása. A 2009. évi beszámoló
leadásra került a MÁK Igazgatóság részére. A Pénzügyminisztérium és az
Önkormányzati Minisztérium illetékes főosztályai együttes tájékoztatót adtak ki
a szöveges beszámoló tartalmi és szerkezeti felépítésére. Az útmutatót is
figyelembe, a 2009. évi szöveges beszámoló több területre terjed ki:
önkormányzati feladatellátás általános értéke lésére (a kistérségi társulásban
végzett feladatellátásra), bevételek és kiadások teljesítésére,
pénzmaradványokra, értékpapír - és hitelműveletek alakulására, a hitelállomány
változására, vagyon alakulására.
Az önkormányzati feladatellátás általános érték elése
A Képviselő-testület 2/2009. (II.20.) számú rendeletével fogadta el a Városi
Önkormányzat 2009. évi költségvetését. A költségvetési javaslat összeállításánál
a 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CII. törvény, valamint az
államháztartási törvény, kormányrendeletek előírásai figyelembevételre
kerültek.
Áttekintetésre került a 2008. november 7 -én 208/2008. (XI.07.) Öh. számú
határozattal elfogadott „Önkormányzati feladatellátás stratégiai átalakítása”
program is. A tervező munkához az Önkormányz at Jegyzője részletes útmutatót
is kiadott, amely a bevételek -kiadások meghatározására, jogi szabályozásra és
határidőkre is kiterjedt.
A 2009. évi költségvetés céljai közé

- a város működőképességének megtartása, a likviditás biztosítása,
- a fejlesztési feladatok pályázattal való megvalósítása

került. A célkitűzések megvalósítása érdekében – a stratégiai programban
megfogalmazottak szerint – több feladatnál átszervezést, racionálisabb ellátást
kell végrehajtani. Már a tervezési munkában is törekedni kellett a  reális keretek,
előirányzatok meghatározására.

A Városi Önkormányzat 2009. évi eredeti költségvetése összesen 1.994.575 EFt
bevételt és 2.313.293 EFt kiadást tartalmaz, és ennek egyenlegeként 318.718
EFt hiánnyal számol. A költségvetési volumen az előző évhez képest csökkent
(2008. évi főösszeg 2,5 milliárd Ft, illetve 3,2 milliárd Ft), mert egyrészt
befejeződtek a kiemelt beruházások, másrészt az alapfokú oktatás – kistérségi
feladatellátás miatt – csak a támogatási kerettel szerepel. A működés részarány a
tovább emelkedett 85 %-ról 90 %-ra, míg az intézményi kiadások részaránya



3/4-ről 2/3-ra csökkent. A hiány összege teljes egészében a működéssel van
összefüggésben. Az elfogadott hiány az összes kiadás 13,7 % -ának felel meg.

A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetését 3 rendelettel módosította. A
kiadási főösszeg 2.820.107 EFt -ra, 506,8 millió Ft-tal (21,9 %-kal) jelentősen
emelkedett. Az emelkedést a különféle központi és helyi intézkedések
indukálták (pl. közfoglalkoztatás bővülése 150 MFt, szociál is segély emelkedése
105 MFt, Tanuszoda működésének támogatása 55 MFt, fejlesztési pályázatok
150 MFt, hitel kamat emelkedése 12 MFt, évközi többlet költségek /művelődési
ház 16 MFt/, választási többletfeladat 3 MFt ).
Az évközi módosítások eredményeként a 2009. évi hiány 357.957 EFt -ra (39
MFt-tal) emelkedett, amely részben a bevételi kiesések, részben a már említett
többletkiadások miatt következett be.

Az önkormányzati feladatellátás ágazati értékelése 2009. évben sem egyszerű,
mert intézmények, feladatok szűntek meg (pl. BIPESZ megszűnt, megalakult az
Egészségügyi Szolgálat, labor tevékenységét átvette a Megyei Kórház), így az
előző évekkel való összehasonlítás nem lehet reális.

A rendeletet 11 igen, 4 nem és 1 tartózkodó szavazattal fogadta el a képv iselő-
testület.
A rendelet teljes szövege a honlapon megtalálható.

Második napirendként a helyi adóztatással kapcsolatos feladatok 2009. évi
végrehajtásáról szóló előterjesztést vitatta meg a képviselő-testület.
2009. december 31-én összesen 785 vállalkozás volt nyilvántartva, amely az
előző évek csökkenéséhez képest emelkedést mutat (2006 -ban 782 egység,
2007-ben 763 egység, 2008-ban 706 egység). A beszámolási évben 79 db -os
(11,2 %-os) növekedés tapasztalható, mert 199 vállalkozás kezdte meg
tevékenységét és 120 vállalkozás szűnt meg a 2009. január 1 -i állapothoz képest.
Az okokat nem vizsgálva megállapítható, hogy a vállalkozások mintegy 40 % -
ánál volt jogi változás.
A beszámolási időszakban 261,9 millió Ft adóbevétel folyt be, ezzel az eredeti
éves adóbevételi előirányzat  104,7 %-ban, míg a módosított előirán yzat 97,7 %-
ban  került teljesítésre. A bevétel szempontjából meghatározó a helyi iparűzési
adó és a gépjárműadó, melyek az összes bevétel 96,9 % -ának felelnek meg.
Iparűzési adóból az év végéig 200,8 millió Ft került beszedésre , amely az éves
eredeti előirányzat 110,1 %-ának, a módosított terv 100,0 %-ának felel meg.
Gépjárműadóból 52,9 millió Ft folyt be, mely elmarad a tervezettől (teljesítés
91,3 %-os ).



Az idegenforgalmi adóban, az egyéb ad óban (szabálysértési bírságok esetében)
valamint a talajterhelési díjban a teljesítés megfelelő, a módosított
előirányzathoz képest 100,0 % -os.  A gépjárműadó mellett a késedelmi pótlék,
valamint a mulasztási bírság elmarad a tervezett összegtől.
A terv késedelmi pótlék esetében 87,5 % -ra, a mulasztási bírság esetéb en csak
45,9 %-ra teljesült.
Döntését 16 egybehangzó igen szavazattal hozta meg a képviselő -testület.

Harmadik napirenden a 2009. évi ellenőrzési tevékenységről szóló előterjesztés
megtárgyalása szerepelt.
A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény
92.§. (10) bekezdése szerint a polgármester éves ellenőrzési jelentést, az
önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési
jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést köteles a
képviselő-testület elé terjeszteni, a zárszámadási rendelet tervezetéve l
egyidejűleg.
A Képviselő-testület 2008. október 30 -ai ülésén megtárgyalta és
192/2008.(X.30.) Öh. számú határozatával e lfogadta a 2009. évi belső
ellenőrzési tervet. A tervben - a kockázatelemzést figyelembe véve - 4
ellenőrzést (pénzügyi, teljesítmény, szabályszerűségi ellenőrzést) h agyott jóvá a
testület.
A tervben szereplő feladatok: önkormányzati támogatások szabálysze rű
felhasználásának vizsgálata a civil szervezeteknél, egyesületeknél, polgármesteri
hivatalnál bérgazdálkodás ellenőrzése, önkormányzati bevételek -kiadások
teljesítésének és vagyongazdálkodásának vizsgálata, önkormányzati
közbeszerzéseknél a jogszabályok betartásának ellenőrzése.

Az előterjesztést 15 igen és 1 tartózkodó szavazattal fogadta el a képviselő -
testület.

Következő – negyedik napirend – a lakások és helyiségek bérletéről szóló
27/1999.(XII.30.) sz. rendelet módosítása a külön szolgáltatás díj ának bérlőkre
történő áthárításáról szóló előterjesztés volt.
A lakásrendelet az alábbiakkal egészül ki:
Külön szolgáltatások díja:

 A bérlő a részére nyújtott külön szolgáltatásokért a lakbéren felül külön
szolgáltatási díjat köteles fizetni.

 A bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatásnak minősül a vízellátás és
csatornahasználat biztosítása, amennyiben arra a bérlő a közüzemi
szolgáltatóval külön szerződést nem köt, a szerződés felmondásra kerül,
vagy a bérleményben mellékvízmérő óra felszerelése nem le hetséges.



 A kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő lakásbérlemények
esetében a bérlőnek a víz - és csatornahasználatért e rendelet 1.sz.
mellékletében meghatározottak szerint kiszámított havi átalánydíjat kell
megfizetnie.

 A társasházi lakásbérlemények  esetében a bérlő által fizetendő külön
szolgáltatás díja megegyezik a társasház közgyűlése által elfogadott közös
költségben elkülönített víz-és csatornahasználati díjnak a lakásra jutó
összegével.

 A bérleményekre előirányzott és a fővízmérőn leolvasott tényleges
fogyasztás alapján évente elszámolást kell készíteni a bérlőkkel.
Amennyiben a társasház közgyűlése határozatot hoz a hátralék
befizetéséről vagy túlfizetés visszafizetéséről, abban az esetben a
bérbeadó a közgyűlés döntésének megfelelő mértékben  elszámol a
bérlőkkel.

 Az egyes bérlemények után fizetendő víz - és csatornahasználati
díjmegtérítés összegét a bérbeadó állapítja meg és közli a bérlőkkel.

 A bérlő a rá vonatkozó díj megállapításával kapcsolatos számítási
dokumentumokba jogosult betekinten i.

 A bérlő a díjmegtérítést a lakbérrel egy időben köteles a bérbeadó részére
megfizetni. E kötelezettség nem teljesítése esetén a bérleti szerződés
felmondására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 A bérbeadó víz- és csatornahasználati díjakkal kapc solatos jelen alcímben
szabályozott feladatait a bérbeadó megbízása alapján a bérlemény
kezelője látja el.

A fentiekben meghatározott vízellátás és csatornahasználat átalányának mértéke
- ha a lakásban lakók száma 1 fő - 3 m3/hó.
Ha a lakásban állandó jelleggel 2 fő lakik úgy a 3 m3/hó -ban megállapított
normának a kétszeresét kell alkalmazni.
Ha a lakásban 2-nél többen laknak, akkor a megállapított mennyiségen felül
minden további személy vízfogyasztását az átalánnyal meghatározott mennyiség
60 %-ával kell figyelembe venni.
A komfort nélküli lakások esetében ha a vízvételi lehetőség közkútról biztosított
átalányfizetési kötelezettség nincs.

Döntését 16 egybehangzó igen szavazattal hozta meg a képviselő -testület.

Ötödik napirendként a civil szervezetek 2 010. évi támogatásáról szóló
előterjesztést tárgyalta a testület.

A képviselő-testület  2010. évi költségvetésében a civil szervezetek részére az
alábbi   anyagi támogatást biztosítja:



Önállóan bejegyzett szervezetek
      A) Közbiztonsági szervezetek
           1. Kisterenyei Polgárőrség Közhasznú Egyesület                300.000, -Ft
           2. Nagybátonyi Polgárőrség Bűnmegelőzési és
               Önvédelmi Egyesület                    300.000,-Ft

B) Kulturális szervezetek
     1. Bányász Hagyományőrző Egyesület                                   50.000, -Ft

  2. Együtt Közösen Egymásért Egyesület                                 60.000, -Ft
     3. Fekete Gyémánt Egyesület                                                  70.000, -Ft
     4. Gyermekünk Jövője Alapítvány                  40.000,-Ft

 Intézményen belül működő szervezetek
1. ART Alkotó Társaskör Bátonyterenye                                    60.000, -Ft
2. Bányász Dalkör                                                                       30.000, -Ft
3. Bányász Nyugdíjas Klub Kisterenye                                       40.000, -Ft
4. Bányász Nyugdíjasok Nők Klubja                                         100.000, -Ft
5. Bátonyterenyei Ifjúsági Klub                                                   40.000, -Ft
6. Bátonyterenyei Írók Köre                                                     40.000, -Ft
7. Kastélykerti Társalgó 30.000,-Ft
8. Közösen Maconkáért Szabadidős  Klub 30.000 ,-Ft
9. Nyugdíjasklub Kisterenye  100.000,-Ft

    10.   Palóc Népdalkör 40.000,-Ft
    11.   Petőfi Ifjúsági Klub 70.000,-Ft
Mindösszesen 1.400.000,- Ft

Döntését 16 igen szavazattal hozta meg a testület.

Hatodik napirendként a Városház út 2748/62. hrsz -ú ingatlanra tervezett piac-
csarnok és üzletház építéséről szóló előterjesztést vitatta meg a testület.
A Képviselő-testület hozzájárult az Agora Projekt Beruházó és
Ingatlanhasznosító Kft  kezdeményezése alapján ahhoz, hogy a 2748/62. hrsz -ú,
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlanra
tervezett piac-csarnok és üzletház-beépítési koncepcióval kapcsolatban a Kft.
saját költségén piackutatást végezzen.
A piackutatás időtartama 6 hónap, amelynek eredménye a Képviselő -testület elé
kerül majd ismertetésre.
A döntést 15 igen és 1 nem szavazattal fogadta el a testület.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 2010.
évi támogatására vonatkozó  igény benyújtásáról szóló döntését 16 igen
szavazattal hozta meg a képviselő-testület a hetedik napirend keretében.



Következő – nyolcadik -  napirenden Bátonyterenye  Város Önkormányzatának
2010. évi közbeszerzési tervéről szóló előterjesztés szerepelt.
A közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény 22. §
(1) bekezdése alapján az ún. klasszikus ajánlatkérőnek minősülő szervezeteknek
a költségvetési év elején, legkésőbb április 15 -ig éves összesített közbeszerzési
tervet kell készíteniük az adott évre tervezett beszerzéseikről. A közbeszerzési
tervet a testület 16 egybehangzó igen szavazattal fogadta el, mely a honlapon
olvasható.

Kilencedik napirendi pontként a Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. folyószámlahitel l ejáratának meghosszabbításáról  szóló
előterjesztés került megtárgyalásra.
A Képviselő-testület - tulajdonosi jogkörben eljárva - hozzájárult, a többségi
tulajdonában álló Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a
számlavezető OTP Bank Nyrt. -vel 2009. április 25-én megkötött
folyószámlahitel szerződés lejáratának 1 évvel történő meghosszabbításához. A
hitelkeret fedezetéül továbbra is az önkormányzattal a település területén
keletkező szilárd kommunális hulladék összegyűjtésére, elszállítására,
kezelésére megkötött közszolgáltatási szerződés szolgál.
Erről szóló döntését 16 egybehangzó igen szavazattal hozta meg a testület.

A városgazdálkodási szerződések megkötéséről szóló javaslat szerepelt a
következő napirenden.
A képviselő-testület 15 igen és 1 nem szavazattal  a jelenlegi városfenntartással
kapcsolatos szerződéseket 2010. június 30-ig meghosszabbította, és a
feladatellátásra új gazdasági társaság alapítását  rendelete el.

Tizenegyedik napirend a Bátonyterenyei Egészségház Központ kivitelező jének
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás  volt.
A Képviselő-testület a Bátonyterenye Egészségház Központ kivitelezőjének
kiválasztására irányuló általános egyszerű közbeszerzési eljárást eredményesnek
minősítette.
A bíráló bizottság javaslata al apján az eljárás nyertesévé a Strabag -MML Kft-t
hirdette ki, nettó 228.594.344. - Ft + ÁFA  vállalási ár mellett.
Döntését 15 igen szavazattal hozta meg a képviselő -testület.

Következő napirenden a települési kisebbségi önkormányzati választás
szavazatszámláló bizottsága tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztés
szerepelt. A képviselő-testület 15 igen szavazattal megválasztotta a települési
kisebbségi önkormányzati választás szavazatszámláló bizottságának tagjait.



Az Ady Endre Művelődési Központ és Kö nyvtár épülete előtti köztéri alkotások
áthelyezéséről szóló előterjesztés került megtárgyalásra tizenharmadik
napirendként.
Bátonyterenye Város Önkormányzata átépíti ill. felújítja a településen található
Városi Közművelődési Központ és Könyvtár Ady Endre Művelődési Központ és
Könyvtár tagintézményét.  A felújítás huzamosabb ideig tart. Az épület előtt 3
köztéri szobor található.
A testület 15 egybehangzó igen szavazattal döntött az alábbiakról:

 Ferenczi Béni: Bányász  című szobrát az átépítés ideje alatt a jelenlegi
helyszínen megfelelő szakember irányításával a kivitelező gondosan
ládázza be, és őrizze meg.

 ifj. Szabó István: Fuvolás lány  szobrát véglegesen áthelyezi eredeti
helyszínére, az ott még ma is meglévő talapzatra, a Rózsavölgyi Márk és
Molnár Sándor út sarkán lévő parkba, a medence szélére. Környezetét
megszépíti.

 id. Szabó István: Olvasó bányász  című szobrát véglegesen áthelyezi az
Ózdi út 43. szám alatti épülettel szemközt lévő Millenniumi park déli
sarkába, a lektorátusi szakvélemény által jav asolt helyszínre.

Tizennegyedik napirendként Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos támogatási
igényléséhez nyilatkozat tételéről tárgyalt a testület.
A megfogalmazott határozati javaslat ot 15 igen szavazattal fogadta el a
képviselő-testület.

A képviselő-testület zárt ülés keretében döntöt t a „Környezetvédelemért”
kitüntető díj adományozásáról.
2010. évben „Környezetvédelemért” kitüntető díj kerül adományozásra Földi
Balázs képviselő Úrnak.


