TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. MÁJUS 27 -I ÜLÉSÉRŐL

Első napirendként Bátonyterenye város közrend, közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a kapcsolódó feladatokról szóló beszámolót
tárgyalta meg a képviselő -testület.
A napirend előterjesztője, Bakos Attila r.alezredes, kapitányságvezető részletes tájékoztatást
adott a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság 2009-es tevékenységéről, egyúttal felvázolta a
2010-re meghatározott feladatokat:
- még hatékonyabbá kell tenni a bűnügyi felderítést ,
- tovább kell folytatni az operatív felderítő tevékenység kiszélesítését ,
- az idősek sérelmére és a családon belüli erőszakkal kapcsolatos bűncselekményeket
kiemelten kell kezelni. A vizsgálatot a lehető legnagyobb körültekintéssel, a
társszervek bevonásával kell lefolytatni,
- az állománytábla feltöltése annak érdekében, hogy a közterületen szolgálatot teljesítő
állomány létszáma és a közterületi intézkedések száma növekedjen ,
- több és hatékonyabb közös szolgálat a polgárőrséggel,
- a Zéró Tolerancia programban előírt feladatok folyamatos végrehajtása ,
- naprakészen kell tartani az állomány adatvédelmi, titokvédelmi ismereteit, képzés,
önképzés keretében el kell sajátítani a folyamatosan változó jogszabályokból eredő új
feladatok törvényes végrehajtásának módját,
- a rendőrkapitányság illetékességi területe közbiztonságának további növelésével elő
kell segíteni Bátonyterenye város és kistér ségének gazdasági fellendülését.
A beszámolót 16 egybehangzó igen szavazattal fogadat el a képviselő -testület.
Második napirend az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi
ellátásáról szóló tájékoztató megvitatása volt.
A beszámoló kiterjedt az önkormányzat által nyújtott p énzbeli és természetbeni ellátások
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
gyermekétkeztetés), a személyes gondoskodást nyújtó ellátások alakulására, a jegyzői
hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések számára és fajtájára, a Bátonyterenye Városi
Gyámhivatal működésére, a felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen
végzett szakmai ellenőrzések tapasztalataira, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával
tett megállapításokra.
A képviselő-testület 16 egybehangzó igen szavazattal fogadta el a tájékoztatót.
Következő - harmadik – napirenden a „Komplex telep-program támogatására” kiírt
pályázatról szóló előterjesztés megtárgyalása szerepelt.
A képviselő-testület 1 igen, 3 nem és 10 tartózkodó szavazattal döntött arról, hogy ezen a
pályázati kiíráson nem kíván indulni.
Negyedik napirendként a Közfoglalkoztatási Terv 2010. I-IV. havi végrehajtásáról szóló
tájékoztatót tárgyalta meg a testület.
A napirend előterjesztője Szerémi Gábor a Bátonyterenyei BÁVÜ Nonprofit Kft. ügyvezetője
volt.
A tájékoztató a közcélú program keretein belül eddig elvégzett és f olyamatban levő
feladatokról, az abban résztvevők számának alakulásáról adott felvilágosítást.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a tájékoztatóban foglaltakat.
A Városi Önkormányzat 2009 -2010. évi folyószámlahiteléről szóló elő terjesztés szerepelt az
ötödik napirenden.
A Képviselő-testület 2010. április 29 -ei ülésén tárgyalta és fogadta el a folyószámlahitellel
kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítását . A döntés alapján megkezdődött a
folyószámlahitellel kapcsolatos közbe szerzési tevékenység és a tárgyalásokon
körvonalazódott, hogy a jelzett határidőkben módosulás várható. Ezért szükségessé vált a
korábban meghatározott határidők módosítása.
Döntését 13 igen és 1 tartózkodó szavazattal hozta meg a testület.
Hatodik napirendként a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának 2010. évi
igényléséről szóló előterjesztést vitatta meg a testület.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal arról döntött, hogy a helyi közforgalmú közlekedés
normatív támogatásáról szóló 33/2010. (IV.03.) KHEM-ÖM együttes rendelet alapján a helyi
közforgalmú autóbusz közlekedés ráfordításainak részleges támogatására Bátonyterenye
Város Önkormányzata kérelmet nyújt be.
Hetedik napirendként önkormányzati bérlakások értékesítéséről tárgyalt a kép viselő-testület.
Döntését 11 igen, 2 nem és 1 tartózkodó szavazattal hozta meg a testület.
Nyolcadik napirenden üres önkormányzati lakások és garázs értékesítésre történő
meghirdetéséről szóló előterjesztés szerepelt.
Egybehangzó 14 igen szavazattal fogad ta el a képviselő-testület a határozati javaslatot.
A Bátonyterenyei Közoktatásáért Közalapítvány felügyelő bizottsági tagjának
megválasztásáról tárgyalt a képviselő -testület a következő napirend keretében.
A Képviselő-testület Tőzsér Jánosnét nevezete k i a felügyelő bizottság új tagjává. Erről szóló
döntését 11 igen és 3 tartózkodó szavazattal hozta meg a testület.

