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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. JÚNIUS 24-I ÜLÉSÉRŐL

Első napirendként Bátonyterenye foglalkoztatási és munkaerőpiaci helyzetéről  szóló
tájékoztatót vitatta meg a képviselő -testület.
A napirend előterjesztője, Kecskés János az Észak -magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ Bátonyterenyei Kirendeltségének vezetője részletes tájékoztatást adott a 2009. évi
munkanélküliségi adatokról , a kistérségi foglalkoztatás adatairól, a bejelentett
munkaerőigényekről, a munkaközvetítésről, valamint a különféle  munkaerő-piaci
programokról.
A tájékoztatót 18 egybehangzó igen szavazattal fogadat el a képviselő -testület.

Második napirend a Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítására
vonatkozó előterjesztés  megvitatása volt.
A Képviselő-testülete 2/2010. (II.16.) számú rendeletével, 2010. február 15 -ei ülésén fogadta
el a 2010. évre szóló költségvetését. A hatályos jogszabályok, illetve a  2010. évi
költségvetésről szóló rendelet 18 . §. (1) bekezdése szerint a Képviselő-testület költségvetését
évközben szükség szerint egyedi döntésekkel módosíthatja, amelyről a  rendelet módosítását
negyedév végéig - jelen esetben 2010. június 30-ig - kell beterjeszteni.
A költségvetés módosítását az év eleje óta  bekövetkezett gazdasági események, központi
intézkedések, illetve egyedi döntések (pl. országgyűlési képviselők választása, központi
kereset-kiegészítés, ünnepek megrendezése, fejlesztési pályázatok benyújtása) indokolják.
A  rendelet módosítását a képviselő-testület 12 igen, 2 nem és 4 tartózkodó szavazattal
fogadta el.

Következő - harmadik – napirenden a városgazdálkodási feladatok szerződéseinek
meghosszabbításáról szóló előterjesztés megtárgyalása szerepelt.
A képviselő-testület 16 igen és 2 tartózkodó szavazattal döntött arról, hogy 2010. december
31. napjáig meghosszabbítja a városfenntartási feladatokra szóló szerződését a BÁVÜ
Nonprofit Kft-vel.

Negyedik napirendként Bátonyterenye Város Önkormányzatának 2010. évi közfoglalkoztatási
tervének módosításáról tárgyalta  a testület.
Az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervé  2010.február 15-i ülésén fogadta el a
képviselő-testület.
Az eltelt közel félévben a végrehajtással negyedévente változó létszámban, de átlagosan több
mint 400 fő foglalkoztatására került sor.
Bátonyterenye Kistérség Önkormányz atainak Többcélú Társulása 2009. év végén pályázatot
nyújtott be és nyert el roma munkavállalók foglalkoztatására, mely Bátonyterenye esetében
kb. 250 főt jelentett. Ezáltal 2010. évben a „roma közmunkaprogram” és „téli -tavaszi
közmunkaprogram” keretén bel ül a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak jelentős része
foglalkoztatva lett.
A közfoglalkoztatási tervben szereplő foglalkoztatási létszám ennek megfelelően – ha kis
mértékben is – csökkent, így a terv módosítása vált indokolttá.
A képviselő-testület 14 igen és 4 tartózkodó szavazattal  elfogadta az előterjesztett határozati
javaslatot.

A Városi Önkormányzat 2010. évi munkabér hiteléről szóló előterjesztés szerepelt az ötödik
napirenden.



A tervezett 2010. és 2011. évi feladatok végrehajtása, a likv iditás fenntartása miatt  szükséges
a munkabérhitel igénybevétele. Az elmúlt évben rendszeresen élt az önkormányzat  a 110
millió Ft-os keretösszegű munkabérhitellel. Az önkormányzat részére a számlavezető OTP
Bank Nyrt a mindenkor érvényes kamatfeltételekke l biztosítja a munkabérhitelt.
Döntését 18 igen szavazattal hozta meg a testület.

Hatodik napirendként a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft.
folyószámlahitel szerződése lejáratának meghosszabbításáról  szóló előterjesztést vitatta meg
a testület.
A Bátonyterenyei Tanuszoda Nonprofit Kft. ügyvezetője kérelemmel fordult az
önkormányzathoz a társaság folyószámlahitel lejáratának (lejárata 2010 . július 20.)
meghosszabbításával kapcsolatban.  A likviditás biztosítása érdekében továbbra is tervezik
fenntartani a folyószámlahitel lehetőségét.
A képviselő-testület 12 igen, 5 nem és 1 tartózkodó szavazattal a folyószámlahitel szerződés
lejáratának meghosszabbításáról döntött.

Hetedik napirendként a fogorvosi szolgálat működéséről  tárgyalt a képviselő-testület.
A Képviselő-testület a 3. számú fogorvosi szolgálat üres álláshelyére benyújtott Dr Asztalos
Miklós pályázatát elfogadta és 2010. július 1-jétől kinevezte a 3. számú fogorvosi szolgálat
fogszakorvosaként.
A Képviselő-testület 2010. július 31.-i hatállyal közös megegyezéssel megszüntette  a
Márkident Fogászati Kft ügyvezetőjével Dr Márki Tamás fogszakorvossal kötött
„Vállalkozási Szerződést”, mely a 4.sz fogorvosi szolgálat területi ellátási kötelezettség
mellett a fogorvosi feladatok ellátásáról szólt.
Döntését 18 egybehangzó igen szavazattal hozta meg a testület.

Nyolcadik napirenden lakáscélú helyi támogatási kérelmekről  szóló előterjesztés szerepelt.
Egybehangzó 18 igen szavazattal fogadta el a képviselő -testület a határozati javaslatot.

A társasházak felújításához, korszerűsítéséhez nyerhető önkormányzati támogatási alapra
beérkezett pályázatok elbírálásáról szóló javaslatról tárgyalt a képviselő -testület a következő
napirend keretében.
1. A Képviselő-testület a társasházi lakóépület felújításának, korszerűsítésének támogatásáról
szóló többször módosított 13/2004. (IV.30.) számú rendelete alapján

 a Bátonyterenye, Iskola út 15. alatti Társasház részére a társasházi épület homlokzat
hőszigetelésére, felújítására a bruttó 9.750.000 Ft összegű felújítás megvalósításához
4.200.000 Ft,

 a Bátonyterenye, Liget út 9-11. szám alatti Társasház részére a társasházi épület
tetőszigetelésére a bruttó 1.627.394  Ft összegű felújítás megvalósításához 813.000 Ft,

 a Bátonyterenye, Bányász út 1/b -Ózdi 49./a. sz. alatti Társasház részére a társasházi
épület tetőszigetelésére a bruttó 2.281.375 Ft összegű felújítás megvalósításához
1.000.000 Ft,

 a Bátonyterenye, Barátság út 8. sz. alatti Társasház részére a társasházi épület
tetőszigetelésre a bruttó 1.309.000 Ft összegű felújítás megvalósításához 653.000 F t,

 a Bátonyterenye, Iskola út 19. alatti Társasház részére a társasházi épület homlokzat
hőszigetelésére, felújítására a bruttó 9.706.346 Ft összegű felújítás megvalósításához
3.334.000 Ft,



 a Bátonyterenye, Jedlik út 9 -10. alatti Társasház részére a társas házi épület homlokzat
hőszigetelésére, felújítására a bruttó 6.824.319 Ft összegű felújítás megvalósításához
2.600.000 Ft,

 a Bátonyterenye, Kossuth út 9. alatti Társasház részére a társasházi épület homlokzat
hőszigetelésére, felújítására a bruttó 7.851.85 0 Ft összegű felújítás megvalósításához
3.900.000 Ft,

vissza nem térítendő támogatást biztosít.
Döntését 10 igen, 7 nem és 1 tartózkodó szavazattal hozta meg a testület.

Tizenegyedik napirendként a 2010. június 1 -jei esőzések miatti védekezéssel kapcsolat os vis
maior támogatási igény benyújtásáról szóló előterjesztést tárgyalta a testület.
Bátonyterenye Város Önkormányzata vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be a z
Önkormányzati Minisztériumhoz, az alábbi káresemény helyreállítási költségeinek
támogatására:
A káresemény megnevezése: A nagy mennyiségű esőzés miatt a Zagyva (877 hrsz., 938 hrsz),
a Szoros-patak (4764 hrsz), a Kazár -patak (885 hrsz.), a Bátony-patak ( 4006 hrsz.), a
Kecskés-patak ( 5029 hrsz.) megáradt. A vízszint jelentős emelkedé se miatt több helyen a
patakok kiléptek medrükből. A lakóépületek védelme miatt védekezési munkálatokra volt
szükség. Homokzsákokkal kellett védekezni a Mátra (4627 hrsz.), az Attila (5045 hrsz.) , a
Patak (4244 hrsz.), a Szorospataki (5292 hrsz.), a (Viol a 5242 hrsz.)és a Park utakon (4269
hrsz.).
A vízelvezető árkok nem voltak képesek elvezetni a nagy mennyiségű vizet, így udvarok,
pincék kerültek elöntésre. Ezeken a helyeken szivattyúzással kellett vízmentesíteni .
17 egybehangzó igen szavazattal hozta m eg döntését a képviselő-testület.

Tizenkettedik napirenden a Képviselő -testület 2010. évi II. féléves üléstervét fogadta el a
testület 17 igen szavazattal.

Tizenharmadik napirendként  a Kistérségi Iskola bátonyterenyei tagintézmény -vezetői
pályázatok véleményezéséről tárgyalt a testület zárt ülés keretében.
A Képviselő-testület

 Kisné Nagy Dorottya kinevezését a Bartók Béla Általános Iskolai Tagintézmény
tagintézmény - vezetői munkakör betöltésére 2010. július  1 -jétől 2015. augusztus 15-
éig,

 Herbályné Németh Katalin kinevezését a Kossuth Lajos Általános Iskolai
Tagintézmény tagintézmény - vezetői munkakör betöltésére 2010. július  1 -jétől 2015.
augusztus 15-éig,

 Venter László kinevezését az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézmény-
vezető munkakör betöltésére 2010. július  1-jétől 2015. augusztus 15-éig,

 Hámoriné Babcsány Ágnes megbízását  az Erkel Ferenc Általános Iskolai
Tagintézmény tagintézmény-vezetői munkakör helyettesítésére   2010. július 1 -jétől
2011. augusztus 15-éig terjedő időtartamra – a vonatkozó jogszabályok, előírások
betartása mellett – támogatja.

Döntését 15 igen és 3 tartózkodó szavazattal hozta meg a képviselő -testület.


