Bátonyterenye Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

21/2015. (XI.13.) Önk. sz.
JEGYZŐKÖNYV
a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. november 13-án megtartott rendkívüli üléséről

Bátonyterenye Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
21/2015.(XI.13)Önk. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 13-án
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: 9 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Kiss László aljegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Szoó Katalin a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat vezetője
Tóth Józsefné a Bátonyterenyei Kistérségi Szociális Központ vezetője
Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyv-vezető
Letovai Zoltán alpolgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 9 fő jelen van – NagyMajdon József polgármester, Molnár Ferenc és Király Attila képviselők egyéb elfoglaltság
miatt nem tudnak részt venni az ülésen, melyet előzetesen jeleztek -, a Képviselő-testület
határozatképes, a rendkívüli ülést 13 óra 09 perckor megnyitja. Megjegyzi, hogy dr. Lengyel
Tamás jegyzőt a testületi ülésen Kiss László aljegyző helyettesíti.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a testület.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 9 igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadta:

1. Javaslat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

2. Javaslat a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat megbízására az egészségügyi
alapellátás finanszírozási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

INTERPELLÁCIÓ
Letovai Zoltán alpolgármester a napirendek tárgyalása előtt tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy Várszegi István képviselő október 27-i dátummal benyújtott 2
interpellációjára Nagy-Majdon József polgármester által adott válaszok az SZMSZ
rendelkezéseit betartva a testületi ülést megelőzően kiosztásra kerültek a képviselőknek.
Elsőként ismerteti a LIDL áruház környéki közvilágítással kapcsolatos interpellációra adott
választ.
Várszegi István jelzi, hogy a választ elfogadja.
Letovai Zoltán alpolgármester másodikként ismerteti az Építők Kézilabda Club
támogatásával kapcsolatos interpellációra adott választ.
Várszegi István jelzi, hogy a választ elfogadja amennyiben a további tájékoztatásokat
megkapja.
(Az interpellációkra adott válaszok a jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolásra kerültek.)
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. JAVASLAT

A CSALÁDSEGÍTÉS ÉS A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI
FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
122/2015.(XI.13.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot
hozta:
1. A Képviselő-testület 2016. január 1. napjától a családsegítés és gyermekjóléti
szolgálat működtetésére vonatkozó feladatait, valamint a bátonyterenyei járáshoz
tartozó településeken a család- és gyermekjóléti központ feladatait a Bátonyterenye
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása keretében, a társulás által
fenntartott Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ útján kívánja ellátni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat ellátására vonatkozó
megállapodás aláírására.

2. A Képviselő-testület egyetért a Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ 2016.
január 1-től történő, az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelő átszervezésével.
Felhatalmazza a polgármestert az átszervezéssel összefüggő Társulási Tanácsi
döntések meghozatalának támogatására.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester

2. JAVASLAT A BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT MEGBÍZÁSÁRA
AZ
EGÉSZSÉGÜGYI
ALAPELLÁTÁS
FINANSZÍROZÁSI
MEGKÖTÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

SZERZŐDÉS

Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
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123/2015.(XI.13.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat - mint egészségügyi szolgáltató -, Bátonyterenye város
egészségügyi alapellátásának finanszírozására megállapodást kössön az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Szoó Katalin intézményvezető
Várszegi István ügyrendi hozzászólásában jelzi, hogy az interpellációkkal egyidőben a
jegyzőhöz intézett kérdéseket a BÁVÜ-vel kapcsolatban. Az ezekre adott válaszokat,
tájékoztatót átvette és észrevételezte, hogy a Korrekt pénzügyi tanácsadóval kapcsolatos
dátumok nem egyeznek. Kéri ennek helyesbítését.
Letovai Zoltán alpolgármester a napirendek megtárgyalását követően a testület ülését 13 óra
20 perckor bezárja.

k.m.f.

Letovai Zoltán
alpolgármester

Kiss László
aljegyző
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