TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRŐL
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő -testülete 2010. április 29-én
tartotta soron következő ülését.
Első napirendként a Városi Önkormányzat 2010. évi folyószámlahiteléről szóló
előterjesztést tárgyalta meg.
A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási problémáinak áthidalása
céljából 480.000.000 Ft összegű, 2010. április 20-tól 2011. április 19-ig tartó
folyószámlahitel felvételéről dönt ött közbeszerzési eljárás lebonyolításával. A
Képviselő-testület a Kbt. 125.§.(2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lebonyolításáról határoz ott.
Az erről szóló határozati javaslatot 15 egybehangzó igen szavazattal fogadta el a
képviselő-testület.
Második napirend keretében tájékoztatót hallgatott meg a testület a Hőri ch és
Varga Ügyvédi Iroda eddig végzett munkájáról.
Következő napirend a jegyzői állás betöltésére kiírt pályázatok elbírálásáról
szóló előterjesztés megvitatása volt.
A Képviselő-testület a 2010. március 10 -i ülésén döntött úgy, hogy pályázatot ír
ki az önkormányzat jegyzői állásának betöltésére. A pályázati felhívás
elektronikus formában – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazga tási Képzési Központ
közreműködésével meghirdetésre került, valamint emellett a Nógrád Megyei
Hírlapban és a város honlapján is megjelent. A megadott határidőire hat pályázat
érkezett be. Mind a hat pályázat érvényes volt, azaz a pályázatok mindegyike
megfelelt a pályázati kiírásnak.
A pályázók meghallgatása után a képviselő -testület 10 igen és 6 tartózkodó
szavazattal 2010. július 1-ei hatállyal Dr. Lengyelné Imreh Erika asszonyt
nevezete ki Bátonyterenye Város Önkormányzatának jegyzőjéül.
Ezt követően az 5. számú felnőtt háziorvosi és a 3. számú fogorvosi munkakör
betöltésének pályázatáról szóló előterjesztést tárgyalta a testület.
Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 10/2010. (I.28.)
Öh.sz. határozatával döntött az 5.sz ámú felnőtt háziorvosi és a 3.számú
fogorvosi munkakör betöltésének pályázati kiírásáról a pályázat tartalmi
elemeiről.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint a végrehajtási rendelet
értelmében a pályázati felhívás ok közzétételre kerültek a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közi gazgatási Képzési Központ portálján, valamint
az Egészségügyi Közlönyben.

A meghirdetett fogorvosi állásra pályázat nem érkezett , a háziorvosi felhívásra
beérkezett pályázat pedig érvénytelen volt. Így a képviselő -testület a munkakör
ismételt meghirdetéséről döntött.
Döntését 13 igen szavazattal hozta meg a testület.
A következő napirendként az Európa a polgárokért program keretében
testvérvárosi pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést vitatta meg a testület.
Bátonyterenye Város Önkormányzata 2003 -tól rendelkezik a Szlovák
Köztársaság területén lévő Fülek Város Önkormányzatával kötött Testvérvárosi
megállapodással. Azóta is folyamatos a kapcsolattartás, nemcsak a
rendezvényeken való találkozások alkalmával, de voltak, és vannak közös
pályázati projektek is.
A képviselő-testület ezért arról határozott, hogy benyújtja pályázatát az Európa
a polgárokért program keretében megvalósítandó Testvérvárosi pályázatra és
egyben felhatalmazta a polgármestert a pályázat összeállítá sával kapcsolatos
feladatok koordinálásával, együttműködési megállapodások megkötésével.
A döntést 13 igen szavazattal fogadta el a testület.
Végezetül a 2010. évi országgyűlési képviselő -választás lebonyolításáról szóló
tájékoztatót tárgyalta a képviselő -testület.
A választás előkészítésének és végrehajtásának feladatai a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. tv., ennek végrehajtására kiadott 35/2009.(XII.30.)ÖM
rendelet, a 3/2010.(I.22.)ÖM rendeletben foglalt eljárási határidők és határnapok
pontos betartásával, valamint az Országos Választási Bizottság, az Országos
Választási Iroda, a Területi Választási Iroda és a pásztói székhelyű 2. sz.
Országgyűlési Választókerület Választási Irodájának utasításai, állásfoglalásai
alapján kerültek elvégzésre.
A 2010. április 11-i országgyűlési képviselők általános választása Bátonyterenye
városban törvényesen és zavartalanul zajlott le.
A tájékoztatót 13 egybehangzó igen szavazattal fogadta el a képviselő -testület.

