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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. JÚNIUS 14-I RENDKÍVÜLI  ÜLÉSÉRŐL

Bátonyterenye Város Önkormányzat  Képviselő-testülete 2010. június 14-én
rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott.

Első napirendként a Városi Önkormányzat 2010. évi folyószámlahi tele
felvételéről szóló közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról tárgyalt
a képviselő-testület.
A Képviselő-testület 2010. április 29-ei ülésén tárgyalta a Városi Önkormányzat
2010. évi folyószámlahiteléről szóló előt erjesztést, és engedélyezte 480 millió Ft
folyószámlahitel felvételét és az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárás
lebonyolítását. A megadott határidőre a számlavezető OTP Bank Nyrt. tette meg
írásbeli ajánlatát.
A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat 2010. évi folyószámlahitele
felvételéről szóló közbeszerzési eljárást eredményesnek minősítette, a
beérkezett OTP Bank Nyrt. ajánlatát érvényesnek fogadta el, és a közbeszerzési
eljárás nyertesévé is az OTP Bank. Nyrt. -t hirdette ki.
Döntését 10 igen és 1 tartózkodó szavazattal hoz ta meg a képviselő-testület.

Második napirendként a 2010. május 16 -17-i esőzések miatti védekezés és
káreseményekkel kapcsolatos vis maior támogatási igény benyújtásáról szóló
előterjesztés került megtárgyalásra.
A város területén 2010. május 16-17-én a jelentős mennyiségű esőzés miatt
katasztrófahelyzet alakult ki. A vízfolyások vízszintje megemelkedett, a
Kecskés-patak és a Szoros-patak kilépett medréből. A Helyi Védelmi Bizottság
elnöke elrendelte a védekezési munkálatokat. A vízfolyások mellett, az ár adások
során mintegy 4000 homokzsák került fe ltöltésre, melyek az ideiglenes gátak
építése során felhasználásra kerültek. A megáradt vízfolyások, illetve
vízelvezető árkok miatt több mint 120 lakóingatlan került ilyen módon
megvédésre.
A Zagyva áradása miatt a Bajcsy és az Erzsébet út egy szakaszán a lakók részére
a kitelepítés is felajánlásra került, melyet néhányan igénybe is vettek.
A Lengyendi úton a partfal földcsuszamlása miatt a városrész el lett vágva a
településtől. A leszakadt föld eltávolítására  volt szükség.
A Szoros-patak, Bátony-patak, Kecskés-patak több helyen a partot elmosta,
magánterületeken is károkat okozva. A Dózsa -telepi városrészben a vízelvezető
árkok és átereszek több helyen is elmosódtak. A Dózsa György úton a
vízelvezető árok partfala a közút széléig, illetve a magánterületi telekhatárig
leszakadt, a bejáró hidak károsodtak.
A védekezés és helyreállítás becsült összege összesen 9.500.000 Ft.
A védekezés és helyreállítás költségeinek támogatására ad lehetőséget  az
Önkormányzati Minisztérium vis maior tartalékkeretére történő pályázás. A



támogatás maximális mértéke az önkormányzat  esetén 90 %. Felhasználásának
szabályait a Magyar Köztársaság  2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi
CXXX törvény, valamint a 8/2010. (I. 28.) Korm. Rendelet szabályozza. E
szerint a védekezés megkezdésétől számított 5 munkanapon belül bejelentést
kell tenni a Minisztérium felé. Ezt követően az előírásoknak megfelelően a
Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia a vis maior tartalék pályázat
benyújtásáról.
A vis maior igény benyújtását 11 egybehangzó igen szavazattal támogatta a
testület.

Harmadik napirenden a kisterenyei bölcsőde kapacitásbővítő átalakítása,
felújítása tárgyú közbeszerzési feladat ajánlattételi felhívásának elfogadásáról
szóló előterjesztés megtárgyalása szerepelt.
A Képviselő-testület 2009. november 26-i ülésén döntött arról, hogy a szociális-
és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésére kiírt ÉMOP
pályázati felhívás alapján Bátonyterenye Város Bölcsődeiga zgatósága
Gyermekek út 11. sz. alatti II.sz. tagintézményének felújítására, min. 25 % -os
kapacitásnövelésére pályázatot nyújt be.
A 88.859.176 Ft összköltségvetésű pályázatot az Irányító Hatóság 2010.
áprilisában 79.860.758 Ft támogatásban részesítette. A  támogatási szerződés
aláírása került.
A támogatási döntéssel a pályázati eljárás azon szakaszba érkezett, amikor már
indokolt az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása. A munka becsült
értéke nettó 61,73 millió Ft, amelyből adódóan a szerződés megkötése csak
közbeszerzési eljárás lefolytatásával lehet séges.
A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a képviselő -testület 11
egybehangzó igen szavazattal elfogadta.

Az Ipoly és Cserhát Vidéki Turisztikai Egyesületből történő kilépésről  szóló
előterjesztés szerepelt a negyedik napirenden.
A Képviselő-testület a 2009. szeptember 15 -ei ülésén - 138/2009.(IX.15.) Öh.
számú határozatával - döntött arról, hogy az önkormányzat belép a szécsényi
központú Ipoly és Cserhát Vidéki Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Egyesületbe.
Az egyesület ezirányú pályázata nem volt eredményes, ezért a tagsági viszony
fenntartása nem indokolt a továbbiakban.
Döntését 11 igen szavazattal hozta meg a testület.


