TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. augusztus 12-én
rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott.
Első napirendként Bátonyterenye új városközpontjának fejl esztése című
pályázat benyújtásáról tárgyalt a képviselő-testület.
Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő -testülete 2010. március 25. i ülésén megtárgyalta a „ Bátonyterenye új városközpontjának fejlesztése” című
pályázat benyújtását, valamint kinyilvánította akaratát a pályázat benyújtásáról.
A pályázat támogatási intenzitása a közösségi - városi funkciót erősítő
tevékenységeknél, soft tevékenységeknél 95%, a gazdasági funkciót erősítő
tevékenységek esetében 50%.
Gazdasági funkciót erősítő tevéken ység:
Szabadidő központ kialakítása (tekepálya bővítése):
- A projekt keretében ezen létesítmény bővülne ki egy négy sávos tekepályának
helyet adó épületrésszel, illetve ezen épületszárnyban egy kisebb büfé helység
kerülne kialakításra. Ezek felszerelése, eszközökkel való megtöltése is része a
projektnek.
Közösségi célú funkciót erősítő tevékenységek:
- Ady Endre Művelődési Központ korszerűsítése : az épület rendezvénytermén
kívüli egyéb helységei is felújításra kerülnek, illetve az épület komplex
akadálymentesítése valósulna meg , valamint a művelődési ház eszközparkja is
fejlesztésre kerül.
Városi funkciót erősítő tevékenységek:
- Fedett csapadék-víz elvezető kialakítása, felújítása ,
- Buszöböl, járda kialakítása,
- Közterületek rehabilitációja,
- Parkosítás, virágosítás, eszközbeszerzés.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal döntött arról, hogy a pályázatot nyújt be
a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben
EMOP – 2009 – 3.1.2.D kódszámú pályázati felhívásra „Bátonyterenye új
városközpontjának fejlesztése ” címmel.
Második napirenden a kisterenyei bölcsőde kapacitásbővítő átalakítása,
felújítása tárgyú feladat kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás eredmény megállapításáról szóló előterjesztés megtárgyalása szerepelt.
A kisterenyei bölcsőde kapacitásbővítő átalakítása, felújítása tárgyú
közbeszerzés kiírásáról, az ajánlattételi felhívásának elfogadásáról a Képviselő testület a júniusi ülésén döntött.
A felhívás a Közbeszerzési Értesítő 2010. július 5 -i számában jelent meg.

A kiírásban meghatározott határidőre két ajánlattevő adott be pályázatot.
A beérkezett ajánlatokat a bíráló bizottság 2010. augusztus 6 -án megtartott
ülésén értékelte, amelyek közül egy ajánlatot érvényesnek, egy ajánlatot pedig
érvénytelennek fogadott el.
A képviselő-testület a bíráló bizottság javaslata alapján az eljárás nyertesévé a
Fort-Bau-Therm Kft.-t hirdette ki, nettó 63.073.596 + 25 % ÁFA, bruttó
78.841.995 Ft vállalási ár mellett.
Döntését 13 egybehangzó igen szavazattal hozta meg képviselő-testület.
Bátonyterenye kistérség szociális ellátórendszerének fejlesztése című
pályázatról szóló előterjesztés szerepelt a harmadik napirenden.
Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő -testülete 137/2008. (VI.25.) Öh.
számú
határozatával
támogatta,
hogy
Bátonyterenye
Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása az ÉMOP 2008. -4.2.1.C. kódszámú
pályázati kiírás keretében pályázatot nyújtson be a „Bátonyterenyei kistérség
szociális ellátórendszerének fejlesztése” projekt megvalósítására. A pál yázatot a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kedvezően bírálta el, az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem
térítendő támogatást ítélt meg. 2010. március 31 -én aláírásra került a támogatási
szerződés. A projekt keretében beruházás valósul meg a Bátonyterenye
Egészségház Központban a 3. szinten, a Zrinyi út 52. sz. alatti épületben, a
szociális ellátórendszer bővül a benyújtott pályázat alapján. A projekt fizikai
megvalósulásának tervezett ideje 2010. év, befejezési napja 2010. december 31.
A Képviselő-testület a Bátonyterenyei kistérség szociális ellátórendszerének
fejlesztése pályázat támogatási döntését tudomásul vette és a pályázat pénzügyi
adatainak összetételét az alábbiak szerint fogadt a el:
 projekt költsége 196.481.514 Ft
 támogatás összege: 186.657.438 Ft
 önerő összege összesen: 9.824.076 Ft
 Bátonyterenye Város Önkormányzatot terhelő önerő: 8.114.687 Ft építési,
842.209 Ft egyéb, összesen 8.956.896 Ft (további önerő összege
Sámsonháza község önkormá nyzatát terheli, mivel ott is megvalósul
beruházás).
A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerő összegét a
2010. és 2011. évi költségvetése terhére biztosítja.
Döntését 10 igen és 2 tartózkodó szavazattal hozta meg a testület.
Negyedik napirenden támogatási megelőlegezési hitel 2010. évi felvételéről
tárgyalt a testület.
A Képviselő-testület döntésével engedélyezte, hogy a „Leghátrányosabb
helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása” (LEKI) című pályázattal
kapcsolatban a Bátonyterenye Ózdi úti járda felújítása támogatására megítélt
összegből 12.000.000 Ft-ra támogatás megelőlegezési hitel felvételét.

A Képviselő-testület engedélyezte továbbá az „Egészségügyi szolgáltatások
fejlesztése - kistérségi járóbeteg szakellátó központo k fejlesztése, alap-,
járóbeteg szakellátás korszerűsítése” tárgyú pályázattal kapcsolatban a
Bátonyterenyei Egészségház Központ kialakítása projektre megítélt támogatás
összegéből 156.868.907 Ft-ra támogatás megelőlegezési hitel felvételét.
A hitelt az OTP Bank NyRt-től engedélyete felvenni a folyószámla hitelkeret
szerződéshez közel hasonló fizetési feltételekkel (kamat változó, 3 havi BUBOR
+ 3 %, jelenleg évi 8,25 %), lejárata 2010. december 31. A hitelfelvétel
biztosítéka a feladat megvalósítására megk ötött támogatási szerződés.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal t arra, hogy a hitel visszafizetés
időtartama alatt a kért hitelt és járulékait – felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően – az éves költségvetésébe betervezi, jóváhagyja és
teljesíti.
Döntését 13 egybehangzó igen szavazattal hozta meg a képviselő -testület.
A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása szerepelt az ötödik
napirenden.
A Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság tagjává választotta
 Kun István Bátonyterenye, Gyopár út 19.
 Tarnóczi Csilla Bátonyterenye, Diák út 18.
 Várszegi Sándor Bátonyterenye, Bajza út 5. szám alatti lakosokat.
Helyi Választási Bizottság póttagjává választotta
 Köreiné Pervai Éva Bátonyterenye, Liget út 10. II/11.
 Tóth Józsefné Bátonyterenye, Széchenyi út 4. szám alatti lakosokat.
A képviselő-testület 13 egybehangzó igen szavazattal hozta meg döntését.
Hatodik napirenden a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
szóló előterjesztés megvitatása szerepelt.
Döntését 10 igen, és 3 tartózkodó szavazattal hozta meg a testület.

