
TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. JÚLIUS 29-I ÜLÉSÉRŐL

Első napirendként a Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló
előterjesztést tárgyalta meg a képviselő-testület.
Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évre szóló költségvetését
2/2010. (II.16.) számú rendeletével fogadta el, melyet eddig 1 alkalommal – 2010. június 24-
én - módosított. A jelenlegi módosítást a Képviselő -testület 96/2010.(VII.13.) Öh. számú,
849.000.000 Ft-nak megfelelő eurós kötvény ki bocsátásáról szóló határozata indukálta.
A rendelet-módosítást 12 igen, 5 nem és 1 tartózkodó  szavazattal fogadat el a képviselő -
testület.

Második napirend a kistérségi közoktatási intézmények bátonyterenyei tagintézményeinek
működéséről szóló  előterjesztés  megvitatása volt.
Bátonyterenye Város Önkormányzata közoktatási intézményeinek fenntartói jogát 2008.
augusztus 1-jével átadta a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
fenntartásába.
Az Önkormányzat és a Fenntartó között közoktatási megállapodás megkötésére került sor,
amelyben  különböző célok és feladatok  kerültek megfogalmazásra:
Kistérségi Óvoda és Kistérségi Iskola esetén a tagintézmény vezetője évenként, az éves
beszámoló időszakában beszámol az intézmény  működéséről az önkormányzat részé re.
A beszámoló kitért – óvodák esetében - az intézmény pedagógiai munkájának részleteire, az
iskolák esetében pedig a  közoktatásról szóló törvény 99.§ (4) és (5) bekezdései  alapján
végzett országos mérésértékelésre, az eredmények összehasonlítására, és az  intézmény-
tagintézmény pedagógiai munkájának részleteire.
A képviselő-testület 12 igen, 1 nem és 5 tartózkodó szavazattal fogadta el a beszámolókat.

Következő - harmadik – napirenden az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló többször módosított 25/2003.(XII.19.) rendelet módosítása szerepelt.
Jelen rendelet-módosítási javaslatot az egyes vagyontárgyak forgalomképessége
meghatározásának pontosítása, illetve az elmúlt időszakban történt jogszabályváltozásoknak
való megfelelés érdekében kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal fogadta el a rendelet módosítását.
(a rendelet teljes szövege a honlapon olvasható)

Negyedik napirendként a Bátonyterenye, Csentei út 4. sz. alatti 1319/2/A/4 és 1319/2 hrsz.
alatti állami tulajdonú ingatlanok önkormányza ti tulajdonba vételéről tárgyalta a testület.
Ez a napirendi pont a képviselő -testület tárgyalandó napirendjei közül levételre került, arról
későbbi időpontban dönt a testület.

A Menedék-Ház Kft-vel a szorospataki ingatlanokra megkötött adásvételi szerződ éstől történő
elállásról szóló előterjesztés szerepelt  az ötödik napirenden.
A Képviselő-testület kinyilvánította, hogy a Bátonyterenye, szorospataki 0326/4, 0298/2,
0326/3, 0318/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére a Menedék -Ház Kft-vel 2009. november 12-
én megkötött adásvételi szerződésben foglalt elállási jogával él, tekintettel arra, hogy a vevő a
vételár megfizetési kötelezettségének nem tett eleget.
Döntését 16 igen és 1 nem szavazattal hozta meg a képviselő -testület.



Hatodik napirendként a 4. számú fogorvosi munkakör betöltésének pályázati kiírásáról  szóló
előterjesztést vitatta meg a testület.
Bátonyterenye Város Önkormányzata által működtetett 4.sz fogorvosi körzet fogszakorvosa
Dr Márki Tamás kérte „Vállalkozási szerződésének” felbontását. A képviselő -testület a
88/2010. (VI.24.) Öh.sz. határozatával döntött arról, hogy 2010. augusztus 1 -jétől
önkormányzati fenntartásban működteti tovább a 4. sz. Fogorvosi szolgálatot. Tekintettel arra,
hogy a körzetnek nem lesz fogorvosa így a fogorvosi állást meg kell hirdetni. Az állás
betöltéséig a körzetet helyettesítéssel kerül ellátásra.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló tv., valamint a végrehajtási rendelet értelmében a
pályázati felhívást közzé kell tenni a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK) portálján, valamint az Egészségügyi Közlönyben.
17 egybehangzó igen szavazattal hozta meg döntését a képviselő -testület.

Hetedik napirendként a Bátonyterenye, Bajza út 7. fsz. 2. sz. alatti bérlakás bérbeadásáról
tárgyalt a képviselő-testület.
A Képviselő-testület a 118/2009. (VII.30.) Öh. Sz. határozatában 1 éves időtar tamra bérbe
adta Márkus Salamon Zsolt és felesége részére a Bátonyterenye, Bajza u. 7. fsz. 2. sz. alatti
bérlakást. A lakás bérbe adására azért került sor, mivel  gyermekük Márkus Brendon Zsolt
szervtranszplantáción esett át, s a  család lakóháza nem fele lt meg a beteg gyógyulásához
szükséges higiénés elvárásoknak.
A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 2010. májusi zárójelentése szerint a kisfiú
általános állapota jó. Egészségi állapota miatt otthonában továbbra is szükséges az eddigi
fokozott higiénés körülmények (megfelelő lakáskörülmények, fürdőszoba, elkül önítési
lehetőség) biztosítása, ezért a képviselő -testület további max. 1 éves időtartamra a bérlakást a
család részére bérbeadta.
Döntését 17 egybehangzó igen szavazattal hozta meg a testü let.

Nyolcadik napirenden a városi kitüntetések adományozásáról  szóló előterjesztés szerepelt.

A Képviselő-testület „BÁTONYTERENYÉÉRT” kitüntetésben részesítette

 NB I-ES TEKECSAPATOT
 KOÓS BRIGITTA tájfutó, hegyikerékpáros, tájkerékpáros sportolót
 SZABÓ GÁBOR nyugdíjas pedagógust,

„VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT” díjban részesítette

 DR. RÁKOS MÁRTON LÁSZLÓ belgyógyász, háziorvost
 ENDRÉSZ LÁSZLÓNÉ  pedagógust
 TŐZSÉR JÁNOSNÉ  pedagógust

Utolsó napirendként Bátonyterenye új városközpontjának fejlesztése című pályázat
benyújtásához szükséges akcióterületi terv és integrált városfejlesztési stratégia elfogadásáról
tárgyalt a testület.
A Képviselő-testület 2010. március 25-i ülésén, a 38/2010.(III.25.)  Öh. számú határozatával
kinyilvánította azon szándékát, hogy a „Telep ülésfejlesztés a komplex programmal segítendő
leghátrányosabb helyzetű kistérségekben EMOP – 2009 – 3.1.2.D”  kódszámú, felhívás
alapján körültekintő előkészítést követően pályázatot kíván benyújtani Bátonyterenye új
városközpontjának fejlesztésére.



A városrehabilitációs pályázat benyújtásának feltétele az, hogy az önkormányzat
rendelkezzen integrált városfejlesztési stratégiával és akcióterületi terv dokumentummal.
2008-ban elkészítetésre került  Bátonyterenye Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája , és
akcióterületi terve, de az eltelt időszak miatt ezeket a dokumentumokat aktualizálni kellett.
Döntését 17 igen szavazattal hozta meg a testület.


