TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. NOVEMBER 1 1-I ÜLÉSÉRŐL

Első napirendként a Városi Önkormányzat 2010. é vi 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 három alkalommal – utoljára
2010. szeptember 16-án - módosított. A jelenlegi 4. számú módosítást a Városi Önkormányzat
2010. évi kötvénye kibocsátásának új eljárás áról szóló 147/2010.(X.26.) Öh. számú határozat,
valamint a 849 millió Ft -os kötvény kibocsátásról szóló határozat alapján a 2010. évi
költségvetés 2. sz. módosításában foglalt változások visszavonása indukálja.
A rendelet módosítását 10 igen és 1 tartóz kodó szavazattal fogadta el a képviselő -testület.
Második napirend a Bátonyterenye-Maconkai Szabadidő és Sporthorgász Egyesülettel
megkötésre kerülő Együttműködési megállapodásról szóló előterjesztés megvitatása volt.
Az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslat 10 igen és 1 tartózkodó szavazattal
került elfogadásra.
Következő - harmadik – napirenden a 2011. évi belső ellenőrzés terv megtárgyalása szerepelt.
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV . törvény 92.§. (4), (5),
(6) bekezdései szabályozzák a gazdálkodási feladatok ellátását. A hatályos rendelkezések
alapján a jegyző feladata a belső ellenőrzés kialakítása és működtetése, valamint az ezzel
kapcsolatos éves ellenőrzési terv képviselő -testület részére való előterjesztése. Az éves belső
ellenőrzési tervet az előző év november 15 -ig kell jóváhagyni.
Bátonyterenye Város Polgármesteri Hivatalánál és további intézményeinél a belső ellenőrzési
feladatokat 2005. évtől a Bátonyterenye Kistérség Önkor mányzatainak Többcélú Társulása
látja el. A feladatellátásról 2005. szeptember 6 -án megkötött „Megállapodás” rendelkezik. A
megállapodás rögzíti a feladatokat, kitér az ellenőrzési terv összeállítására, határidőkre is. Az
előzetes konzultáció alapján az év es ellenőrzési tervet a Kistérségi Társulási Munkaszervezet
Belső Ellenőrzési Csoportja állítja össze és küldi meg jóváhagyásra.
Az éves ellenőrzési terv összeállítása kapcsán kockázatelemzés készült és ennek alapján a
magas kockázatú feladatoknál kerül a 2011. évi belső ellenőrzés végrehajtásra.
Döntését 11 egybehangzó igen szavazattal fogadta el a képviselő -testület.
Negyedik napirendként a BÁTONYREHAB Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízásáról szóló
előterjesztés került megtárgyalásra.
A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörben eljárva a BÁTONYREHAB Rehabilitációs
Nonprofit Kft ügyvezetőjének , Baranyi Zoltánnak megbízását 201 0. november 16-tól
határozatlan időre meghosszabbította.
Döntését 11 igen szavazattal hozta meg a testület.
Következő napirendként átmeneti kölcsönök felvételéről és nyújtásáról döntött a képviselő testület.
A Képviselő-testület engedélyezte a BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft -tól
2.000.000 Ft kölcsön felvételét és tulajdonosi jogkörében eljárva enge délyezte a
BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft részéről a kölcsön nyújtását. A kölcsön
ügyletre 2010. november 3. és 2010. december 31. között kerül sor. A kölcsön kamata évi 3,5
%, amely az igénybevett napok alapján kerül t megállapításra.

A Képviselő-testület szintén engedélyezte a Bátonyterenye és Környéke Víz - és Csatornamű
Kft-tól összesen 14.000.000 Ft kölcsön felvételét és tulajdonosi jogkörében eljárva
hozzájárult a Bátonyterenye és Környéke Víz - és Csatornamű Kft részéről a kölcsön
nyújtásához. A kölcsön ügyletre 4.000.000 Ft esetében 2010. november 3 -án, 1 napra,
10.000.000 Ft összeg esetében 6 hónapra, 2010. november 3. és 2011. április 30. között kerül t
sor. A kölcsön kamata évi 3,5 %, amely az igénybevett napok alapján kerül megállapításra.
Döntését 11 egybehangzó igen szavazattal hozta meg a testület.
Hatodik napirendként Polgármesteri Konzultációs Testület létrehozására vonatkozó
javaslatot tárgyalta meg a képviselő-testület.
A Képviselő-testület az átlátható önkormányzás valamint a partnerség és a nyilvánosság
demokratikus követelményének következetes érvényesítése érdekében a Polgármesteri
Konzultációs és Tanácsadó Testület létrehozásáról döntött.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Tanácsadó Testület munkáját
irányító, koordináló és képviselő feladattal Kövesi Tibor Bátonyterenye, Klapka út 2. szám
alatti lakost bízza meg.
A Tanácsadó Testület vezetője féléves időközönként tájékoztatni fogja a Képviselő -testületet
működésének tapasztalatairól.
Erről szóló döntését 10 igen és 1 tartózkodó szavazattal hozta meg a testület.
Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv elfogadásáról szóló 71/2009. (V.07.) Öh. számú határozat
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést m egvitatása szerepelt a hetedik napirendi pontban.
A képviselő-testület elfogadott határozatával felkérte Bátonyterenye Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulási Tanácsát, vizsgálja felül a Kistérségi Közoktatási
Esélyegyenlőségi Terve elfogadásáról szóló döntését, különös tekintettel az Erkel Ferenc
Általános Iskolai Tagintézmény kimenő rendszerben történő megszüntetésére vonatkozó
részt.
A képviselő-testület felkérte a Társulási Tanácsot, tegyen javaslatot arra, hogyan k erülhet
vissza az Erkel Ferenc Általános Iskolai Tagintézménybe a Bartók Béla Általános Iskolai
Tagintézményből a jelenleg 2., és 1. év folyamról egy-egy osztály.
Ezen döntését a képviselő -testület 10 igen szavazattal fogadta el.
Nyolcadik napirend a szennyvízberuházással kapcsolatos Vizsgáló Bizottság létrehozására
vonatkozó javaslat volt.
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő -testülete a Bátonyterenye és térsége
szennyvízberuházás I-II üteme jogi, pénzügyi és műszaki döntéseinek felülvizsgálata, a
felmerült hiányosság tisztázása céljából Vizsgáló Bizottság létrehozásáról döntött.
A Vizsgáló Bizottság feladata a beruházások teljes folyamatának, lebonyolítása
szabályszerűségének vizsgálata, annak megállapítása érdekben, hogy a beruházásban részt
vevő önkormányzatokat érte -e és milyen nagyságrendű anyagi hátrány, illetve a feltárt
hiányosságokért a gesztor önkormányzat részéről közreműködő személyekkel, vagy az általa
megbízott társaságokkal szemben kezdeményezhető -e jogi és kártérítési felelősségre vo nás.
A Képviselő-testület a Vizsgáló Bizottság
elnökéül: Gembiczki Ferenc önkormányzati képviselőt, az Ügyrendi Bizottság
elnökét,
tagjául:
Cseresznyés István és Várszegi István önkormányzati képviselőket,
Kövesi Tibor Bátonyterenye, Klapka út 2. sz. alatti és
Nagy Mihály Bátonyterenye, Bástya út 11. szám alatti lakosokat,
külső szakértőként,

valamint Tóth Zoltán Szuha Község polgármesterét választotta meg, 10
egybehangzó igen szavazattal.
Előterjesztés a közvilágítással kapcsolatos közbeszerzések lebonyolítására, a TriCSÓK Kft vel megkötött megállapodási szerződés felmondására – a kilencedik megtárgyalandó
napirendi pont.
A Képviselő testület 2010. május 13-i ülésén döntött a közvilágítás korszerűsítése és
villamos-energia szolgáltatás beszerzése tárgyú közbeszerzési feladatok lebonyolítására
irányuló megbízásról. A határozatban a polgármester felhatalmazást kapott arra, hogy a
TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Kft -vel az előterjesztés mellékletét képező megbízási
szerződést megkösse 1.400.000 Ft + Áfa megbízási díj ellenében.
A szerződés 2010. május 17 -én aláírásra került, azonban a Kft. a mai napig nem teljesítette a
megbízási szerződésben foglaltakat, azaz még a közb eszerzési felhívások összeállításához
szükséges felmérés sem készítették el. A szerződés nem teljesítése miatt ezért a Képviselőtestület azonnal hatállyal felmondta a TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Kft -vel a
közbeszerzések lebonyolítására megkötött a me gbízási szerződést.
A határozati javaslatot 10 igen szavazattal fogadta el a képviselő -testület.
A Tanuszoda Nonprofit Kft. folyószámla hitelének átalakításáról szóló előterjesztést vitatta
meg a testület a következő napirendi pont keretében.
A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörben eljárva hozzájárult a Városi Önkormányzat
kizárólagos tulajdonában álló Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit
Kft által, a számlavezető OTP Bank Nyrt -nél fennálló 122.000.000 Ft -os keretösszegű
folyószámla hitel átalakításához. Döntését 10 egybehangzó igen szavazattal hozta meg a
testület.
Tizenegyedik napirendi pontként Bátonyterenye Városi Önkormányzata és Bátonyterenye
Cigány Kisebbségi Önkormányzata közötti megállapodásról szóló előterjesztés megvita tása
szerepelt.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás
működéséről szóló 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet szerint a helyi önkormányzat és a helyi
kisebbségi önkormányzat a gazdálkodási feladatokról megállapodást k öt. A megállapodás az
együttműködő önkormányzatok között a részletes szabályokat és eljárási rendet rögzíti.
Városunkban 2007. január 17 -én megkötött megállapodás van érvényben Bátonyterenye
Város Önkormányzata és Bátonyterenye Cigány Kisebbségi Önkormányz ata között.
Az említett jogszabály szerint az érintett önkormányzatok a megkötött megállapodást minden
év január 15-ig módosíthatják. A végrehajtásról a polgármesteri hivatal gondoskodik.
Ezen túlmenően a Nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993 . évi LXXVII. törvény
27.§-a szerint „A helyi önkormányzat a települési kisebbségi önkormányzat részére biztosítja
- a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon - a települési
kisebbségi önkormányzat testületi működésének fe ltételeit. A testületi működés feltételeinek
biztosításán, az ezzel kapcsolatos teendőkön értendő különösen:
a) a testületi működéshez igazodó helyiséghasználat biztosítása,
b) a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátása és az ezzel járó költségek
viselése.
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1999.(III.31.) számú
rendelet 75.§-a szerint a képviselő-testület a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
1993. évi LXXVII. törvényben foglaltak alapján segíti a Bátonyterenyei Cigány Kisebbségi

Önkormányzat munkáját. Az önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat közötti
együttműködési megállapodás tartalmazza a kisebbségi önkormányzat használatába adott
vagyon körét- és a kisebbségi önkormányzat munkája segítés ében a Polgármesteri Hivatal
feladatait.
Az októberi helyhatósági választások során megválasztott Cigány Kisebbségi Önkormányzat
képviselőivel történt egyeztetés során megegyezés született abban, hogy a megállapodást
mindkét önkormányzat újból megtárgyalja és azt elfogadja.
A polgármesteri hivatal munkatársai elkészítették a megállapodás -tervezetét, ami a
gazdálkodásra vonatkozóan – a jogszabályi környezet változatlansága miatt - lényeges
módosítást nem tartalmaz a korábbihoz képest.
10 igen szavazattal fogadta el a képviselő-testület a megállapodást.
Az Electro-Recycling Gruop Kft. „f.a” szembeni hitelezői igény bejelentéséről szóló
előterjesztést zárt ülés keretében vitatta meg a képviselő -testület.
Bátonyterenye Város Önkormányzat a Képviselő-testülete az Electro-Recycling Group Kft.
ellen indított felszámolási eljárásban 124.950.000 Ft + ÁFA értékben hitelezői igényt jelent
be.
Továbbá Bátonyterenye Város Önkormányzat a Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, az
MKB Bank Zrt. által 4.800.000 EUR keretb iztosítéki jelzáloggal terhelt, bátonyterenyei
939/16. hrsz. alatt lévő ingatlan vonatkozásában a tehermentesítés érdekében egyezségi
ajánlatot tesz az MKB Bank Zrt -nek.
Erről szóló döntését 11 igen szavazattal hozta meg a testület.
Szintén zárt ülésen döntött a testület az önkormányzati társaságok felüg yelő bizottságai
személyi összetételéről is.
A Képviselő-testület 2010. december 1. és 2012. május 31. közötti időtartamra a
BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Kft felügyelő bizottsága tagjának
- Sulyok Zoltán 3070 Bátonyterenye, Alkotmány út 42.sz. alatti lakost,
- Kazinczy László 3078 Bátonyterenye, Honvéd út 10. sz. alatti lakost,
- Feketéné Szilágyi Julianna Éva 3078 Bátonyterenye, Váci M. út 18/A fsz.2. alatti
lakost megválasztotta.
A Képviselő-testület megválasztotta 2010. december 1. és 2012. május 31. közötti időtartamra
a Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft felügyelő bizottság
tagjának
- Iglódi Eszter 3078 Bátonyterenye, József A út 1/a. fsz.4.sz. alatti lakost,
- Keltai Roland 3070 Bátonyterenye, Barátság út 6. III.3. sz. alatti lakost,
- Ambruzs Ferenc 3078 Bátonyterenye, Honvéd út 39. sz. alatti lakost.
A Képviselő-testület a Bátonyterenye és Környéke Víz - és Csatornamű Kft felügyelő
bizottság tagjának
- Szomszéd Tamás 3078 Bát onyterenye, Báthori út 32. sz. alatti lakost,
- Kecskés István András 3070 Bátonyterenye, Ózdi út 101. sz. alatti lakost
megválasztotta 2010. december 1 -től 2012. május 31-ig tartó időszakra.
A Képviselő-testület a Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési No nprofit Kft felügyelő
bizottság tagjának
- Sulyok János 3070 Bátonyterenye, Bányász út 13. IV.21. sz. alatti lakost,
- Ladóczki Béla 3070 Bátonyterenye, Ózdi út 100. sz. alatti lakost,
- Nagy Teresa Aniela 3070 Bátonyterenye, Liget út 14. II.10. sz. alatti lak ost

megválasztotta 2010. december 1 -től 2012. május 31-ig tartó időszakra.
A Képviselő-testület kezdeményezi a Régió Finansz Zrt fő tulajdonosánál a KRF Közép magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt -nél Kovács Ferenc felügyelő bizottsági tag
visszahívását, valamint Kövesi Tibor Dezső (an: Gubás Erzsébet) 3078 Bátonyterenye,
Klapka út 2. sz. alatti lakos felügyelő bizottsági taggá történő megválasztását.

Döntéseit 10 igen és 1 nem szavazattal hozta meg a képviselő -testület.

