
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
Bátaszék, Szabadság u. 4. 7140 
Telefon: 74/491-958 
 
 
Szám: 2387-7/2010./HSZG. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 
mely készült Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 27-én,  
14 órakor, a Városháza Millenniumi termében megtartott képviselı-testületi ülésérıl. 
 
Jelen vannak:  Bognár Jenı polgármester,  

Dr. Szabó Ákos alpolgármester, Dr. Bonnyai József, Erıss Ferenc, Dr. 
Kostyálné Dr. Kovács Klára, Kovács Norbert, Mészáros Vilmosné, 
Partiné Harcsa Magdolna, Péter Gábor, Péter Géza, Rigler Gyula, Dr. 
Somosi Szabolcs, Tresz Gábor, Sümegi József képviselık (összesen: 14 
fı) 

 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Bozsolik Róbert címzetes fıjegyzı,  
 Skoda Ferenc aljegyzı, 
 Zeyer Imre, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 

Bihari László, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 
 Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı, 
 Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı, 
 Kemény Lajos mb. fıigazgató, 
 Borosné Simon Zsuzsanna Gk. vezetı, 
 Sági Lajosné könyvtárvezetı, 
 Riglerné Stang Erika igazgató, 
 Kiss Lajos Bát-Kom. Kft. ügyvezetı, 
 Dr. Vas János ırsparancsnok, 
 Dr. Varga Péter r. ezredes, 
 Príger József könyvvizsgáló. 
  
  
Bognár Jenı polgármester úr köszönti a képviselı-testület tagjait, majd megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, mivel 12 képviselı jelen van. Ezután javaslatot tesz a meghívóban sze-
replı napirendi pontokra, azzal a módosítással, hogy 16. napirendként kerüljön felvételre A 
III. Bátaszék Triatlon Kupa megrendezéséhez támogatás biztosítása c. napirendi pont, és 
17. napirendként a Bátaszéki Önkéntes Tőzoltóság eszközfejlesztésének támogatása c. 
napirendi pont. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendi javaslatokat – 
egyhangúlag, 12 igen szavazattal,– elfogadta, így a testületi ülés napirendje az alábbiak sze-
rint alakult: 
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N a p i r e n d  e l ı t t  
 
• Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevé-

kenységrıl valamint az elızı üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett in-
tézkedésekrıl  
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
• Kérdések 
 
• Interpellációk, bejelentések 
 
N a p i r e n d i  p o n t o k :  
 

1. A város közrendjének, közbiztonságának értékelése  
(80 sz. elıterjesztés)  

2. Új forgalmi rend meghatározása 
 (75. sz. elıterjesztés)  

3. Az önkormányzat 2009. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása 
(57.sz. elıterjesztés) 

4. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 4/2010. (III.8.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
(84.sz. elıterjesztés) 

5. Beszámoló az oktatási feladatok társulás keretében történı ellátásának 2009. évi 
pénzügyi mutatóiról 
(76.sz. elıterjesztés) 

6. Kövesd és Lajvér fejlesztésére 2010. évben jóváhagyott céltartalék felosztása 
(69. sz. elıterjesztés) 

7. Megváltozott munkaképességő dolgozók alkalmazási lehetıségének megvitatása 
(70. sz. elıterjesztés)  

8. A helyi önkormányzati képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíjairól és egyéb jutta-
tásairól szóló 27/2003. (XII.01.) KTR számú rendelet módosításáról 

 (71. sz. elıterjesztés) 
9. Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség Javító Önkormányzati Társulás Társulási megálla-

podásának jóváhagyása 
(72.sz. elıterjesztés) 

10. Belsı építészi feladatok ellátásáról szóló szerzıdés módosításának jóváhagyása 
(73. sz. elıterjesztés) 

11. Belterületi utak útburkolat helyreállítására beérkezett ajánlatok megvitatása 
(74. sz. elıterjesztés) 

12. Bátaszéki Református Egyházközség támogatása 
(77. sz. elıterjesztés) 

13. Városrendezési terv módosítására vonatkozó szerzıdés jóváhagyása 
(79. sz. elıterjesztés) 

14.  Cigányárok kivitelezésére vonatkozó szerzıdések és eljárások megindítása 
(81. sz. elıterjesztés) 

15. Erdı-kitermelésére vonatkozó közfoglalkoztatási programrész beindításának megvi-
tatása 
(83. sz. elıterjesztés) 
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16. A III. Bátaszék Triatlon Kupa megrendezéséhez támogatás biztosítása  
(85.sz. elıterjesztés) 

17. Bátaszéki Önkéntes Tőzoltóság eszközfejlesztésének támogatása  
(86. sz. elıterjesztés) 

18. „Kiváló Pedagógus” cím adományozása (ZÁRT ülésen) 
(39.sz. elıterjesztés) 

 

N a p i r e n d  e l ı t t  
 
• Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevé-

kenységrıl valamint az elızı üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett in-
tézkedésekrıl  
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
Dr. Bozsolik Róbert: Április 11-én lezajlott az országgyőlési választás Bátaszéken is. Közel 
2 és fél hónapos munka eredményeként 32 fı vett részt a szavazatszámláló bizottságok mun-
kájában, szavazókörönként 6-8 fıvel dolgozott a bizottság. Városunkban rendkívüli esemény 
nem történt. Köztudott a bonyhádi körzetben eredményesen és érvényesen zajlott le a válasz-
tás, így második fordulóra nem került sor. Bátaszéken 5551 állampolgárt vettünk névjegy-
zékbe, 3341 vettek részt a választáson. Ez 61,18 %, egy kicsit az országos alatti átlag. Egyéni 
képviselı jelöltekre 39 érvénytelen és 3302 érvényes szavazat volt. Potápi Árpád Jánosra 
1998, László Ferencre 641, Takács Lászlóra 575, Helfenbein Péterre 88 érvényes szavazatot 
adtak le Bátaszéken. Területi lista esetében 28 érvénytelen és 3313 érvényes szavazatot adtak 
le. FIDESZ-KDNP-re 1860, Jobbik-ra 613, MSZP-re 530, LMP-re 263, MDF-re 47 szavaza-
tot adtak le. Bátaszéken lezajlott választásokra közel 1 millió forint érkezett, ennek az elszá-
molása folyik. Elızetes tájékoztatás alapján 60 ezer forinttal túllépjük, ennek elsıdleges oka, 
hogy más településektıl eltérıen mi a választási bizottság összes tagját egész napos ellátás-
ban részesítjük, valamint, hogy Kövesd és Lajvér állampolgárait, mi beszállítjuk Bátaszékre 
szavazni. Ezek a költségek kicsit magasabban alakultak, mint számoltuk. Itt is szeretném 
megköszönni a szavazatszámláló bizottság tagjainak a munkáját. 
 
(Dr. Szabó Ákos alpolgármester 1410-kor megérkezett) 
 
 
Bognár Jenı: Gratulálni szeretnék Potápi Árpád képviselı úrnak, és jó munkát szeretnék 
kívánni. Meggyızıdésem, hogy ebben Bátaszék város profitálni fog. Talán kevesen tudják, 
hogy még egy képviselı van Bátaszéken Dr.Puskás Imre, aki listáról került be, akinek úgy-
szintén gratulálok, és jó munkát kívánok.  
Szeretnék köszönetet mondani az óvoda dolgozóinak, az óvodaköltöztetés folyamán nyújtott 
munkájukért, emberfeletti munkát végeztek.  
16-án Pörbölyön voltam, ahol a fúvószenekar tartott egy tábort és adtak egy hangversenyt. 
Este, pedig a sepsiszentgyörgyi Fenyıcske együttes kitőnı mősorát láttuk.  
17-én a szokásos Géza napi koronázási ceremónián vehettünk részt. Gratulálok igazgató úr-
nak, a tantestületnek és a gyerekeknek.  
Még ezen a napon Pörbölyön voltam a kápolna alapkıletételére került sor. 
Szeretném megköszönni azoknak, akik elkísértek Nagysallóba a koszorúzásra, külön meg-
tiszteltetés, hogy Bihari úr is már második éve elkísér. Úgy érzem, amíg ez a kapcsolat léte-
zik, április 19-én ott kell lennünk a megemlékezésen.  
20-án zöldjárat, lomtalanítás volt. Sajnos nagyon keverik az emberek a két járatot. Nem tud-
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ják, mikor mit kell kitenni.  
Bárdos Fesztivál volt vasárnap. İszinte elismerésem a szervezıknek. Sajnálatos, hogy errıl 
az eseményrıl megyei újságban csak egy kép jelent meg. 
Tegnap Körısi Csilla ikonfestı kiállításán vettem részt. Csodálatos kiállítás. 
Ma pedig a testületi ülés elıtt Dr. Varga Péter úr bemutatta a Rendırırsöt. Igazán nagyon jó 
kulturált körülmények között végezhetik a rendırök a munkájukat. 
Meg volt az autópálya-átadás 31-én. 
Említettem, hogy lesz egy zarándokút, fogadtam a szervezı urakat.  
Túl vagyunk az orgonaszentelésen. Túl vagyunk egy tárgyaláson, ami a Triatlon verseny kap-
csán volt. Szeretném, ha minél többen vennénk részt ezen a megmozduláson.  
 
(Tresz Gábor képviselı 1413-kor megérkezett) 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 14 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
66/2010.(IV.27.) önkormányzati határozata 
 
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 
tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 30, 31/2010. 
(III.02.), a 34, 35/2010.(III.02.), a 44, 45/2010.(III.30.), a 47/2010. 
(III.30.), az 57/2010. (III.30.) és az 59, 60, 61/2010. (III.30.) önkor-
mányzati határozata lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a 
7/2010.(IV.06.) önkormányzati rendeletek kihirdetésérıl, valamint a 
két ülés közötti tevékenységrıl szóló szóbeli tájékoztatót elfogadja, a 
megtett végrehajtási intézkedéseket jóváhagyja. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 177/2009.(IX.01.) KT határozat vég-
rehajtásának határidejét 2010. június 30-ra módosítja.  

 
 

 
N a p i r e n d i  p o n t o k  t á r g y a l á s a : 
 
1. A város közrendjének, közbiztonságának értékelése 
Elıterjesztı: Dr. Varga Péter kapitányságvezetı 
            Dr. Vas János ırsparancsnok 
 
Szóbeli kiegészítés:  
 
Dr. Varga Péter: Egy pár gondolatot szeretnék megemlíteni. Ha a statisztikát nézzük, azt 
mondom alapjaiban nagy változások nem voltak, azonban szembetőnik, hogy a regisztrált 
bőncselekmények száma mintegy 500-al emelkedett 2990-ról 3400-ra. Ennek több összetevı-
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je van, az egyik legfontosabb az, hogy a Tolna megyei Rendır-fıkapitányságon bonyolult 
ügyet dolgoztak fel és került statisztikázásra ez az un. jogosítványokkal való visszaélés és 
egyéb vesztegetéssel kapcsolatos ügyek. Ezenkívül voltak olyan bőncselekmények, amelyek 
növekedési tendenciát mutattak, ilyenek voltak a pl. gazdasági bőncselekmények, garázdasá-
gok és zaklatások. A struktúrát vizsgálva nagy változás nem történik, 2009-ben is a bőncse-
lekmények több mint 2/3-a vagyon elleni volt. Egy kiemelt sorozatunk volt ebben az évben, 
több mint 60 rendbeli tanyabetörés sorozat, ami Szekszárdot és környékét érintette. Ennek a 
két elkövetıjét sikerült elfogni és rengeteg eltulajdonított tárgyat sikerült megtalálni náluk 
több mint 6 millió forint értékben.  
Közlekedés területén sérüléses balesetek száma emelkedı tendenciát mutatott 157-167-re 
nıtt, viszont minıségileg nagyon pozitív elmozdulás történt. Halálos balesetek száma 13-ról 
8-ra csökkent, illetve az elhunyt személye száma 16-ról 8-ra. Én bízom benne, hogy ez a ten-
dencia folytatódik. Az utópálya reméljük le veszi a forgalmat mind az 56-os útról és a 6-os 
útról ami a legveszélyesebb szakasz, reméljük, csökkeni fog a balesetek száma. 
Rendészetrıl pár mondat. Azt gondlom, hogy a bátaszéki rendırırs maximálisan teljesített 
2009-ben. Mind a szakmai munkájuk mind a munkához való hozzáállásuk példaértékő volt de 
alapvetıen ez a jó vezetésnek is köszönhetı valamint a kollegák szakmai felkészültségének és 
hozzáállásának. Az ırsnek a feltöltöttsége majdnem teljes volt 2009-ben és úgy néz ki, hogy 
május 1-vel elérjük azt a szintet, hogy teljes létszámmal tudunk majd dolgozni. A háttér tech-
nika is változott, gépjármőparkot sikerült úgy megújítani, hogy két 0 km-es autóval rendelke-
zünk, és áprilistól új helyre költözhetünk, megfelelı kulturált körülmények közé. A távolság 
bizonyos gondot okoz, de próbáljuk ezt megoldani azzal, hogy heti két alkalommal a Polgár-
mesteri Hivatalba ügyfélfogadást tartunk. Ha bármi olyan gond van és hívás érkezik, akkor 
bárkit beviszünk, megteheti a feljelentését és visszahozzuk.  
 
 
Bizottságok véleményei:  
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdés, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A 
bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Kostyálné dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a beszámolót el-
fogadásra javasolja. 
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke: A bizottság a beszámolót elfogadás-
ra javasolja. 
 
 
 
Kérdés: 
 
Kovács Norbert: Van-e arra lehetıség hosszú távon, hogy közintézményeket bekamerázva 
védeni? Lehet-e használni közrendvédelemre kamerarendszert? 
 
Válasz:  
 
Dr. Varga Péter: Azt gondolom, hogy maga a közintézmények kamerával való felszereltsége 
nagyon pozitív dolog, alapvetıen nem a rendırség hatáskörébe tartozik. A rendırség sajnos 
ezt nem tudja bevállalni, hogy ezeket a kamerákat figyelje. Ezt a közintézménynek saját ma-
gának kell megoldani, ahogy ezt nagyon sok helyen meg is oldják. A rendırség a térfigyelı 
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kamerákkal kapcsolatos, közrend közbiztonság érdekében tud eljárni, mint adatkezelı. Két 
felügyelıje a közterület-felügyelet és a rendırség. Az jó lenne, ha e Leader pályázaton nyert 
kamerák a rendırségen lennének központosítva, oda fussanak be a jelek és általunk lehessen 
felügyelni a rendszert.  
 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Bognár Jenı: A mai látogatásunk az arról is szólt, hogy megnézzük milyen helyen, vannak a 
rendıreink. Köszönjük a meghívást. Jelképes köszöntés annak szólt, hogy tiszteljük, becsül-
jük a rendıreinket. 
Borzasztó fájdalmas, hogy nagyon nagy pénzen kialakítottunk egy játszóteret és nem tudunk 
vigyázni a dolgainkra. Kérem a segítségeket, hogy figyeljünk erre oda. Örülök neki, hogy a 
motorosokat és a száguldozó autósokat igazoltatjátok. Segítsétek ezt a várost. Köszönöm a 
munkátokat. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 14 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
67/2010.(IV.27.) önkormányzati határozata 

 
a város közrendjének, közbiztonságának értékelésérıl 
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a rendırség-
rıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §-ának (4) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel Szekszárd Város Rendırkapitányának 
beszámolóját a rendırkapitányság 2009. évben végzett munkájá-
ról, valamint Bátaszék város közrendjének, közbiztonságának 
helyzetérıl, elfogadja. 
 
Határidı: 2010. május 15. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
         (a határozat megküldéséért) 

 
Határozatról értesül: Szekszárdi Rendırkapitányság 
                                  Bátaszéki Rendırırs 
 
 

 
2. Új forgalmi rend meghatározása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett. 
 
Bizottság véleménye:  
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Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot – 
változtatás nélkül –elfogadásra javasolja. 
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
Somosi Szabolcs: Én nem tudok teljes mértékig egyetérteni azzal, hogy a súlykorlátozó táb-
lák leszerelésével és hatályúk megszüntetésével, tekintettel arra, hogy azokon az útszakasz-
okon a város ny-i loldalán gyakorlatilag a továbbiakban is ugyanolyan kártétellel fog megje-
lenni a nehézgépjármővek forgalma. A rendırıs munkatársai egyetlenegyszer sem bírságoltak 
meg senkit azért, mert mondjuk költözködés miatt teherautóval be kellett hajtani, mivel a cél-
forgalomnak minısül még akkor is, ha nem volt éppen behajtási engedélye. Nem is igazán 
erre lett ez a határozat meghozva. Ha ezt megszüntetjük még a mai napig is, hordják a földet, 
a bontási törmeléket. A frissen elkészített utakat már tönkretették. Ezeknek a tábláknak a 
kinntléte a továbbiakban is indokolt lenne. Ha megcsináltuk, legyünk következetesek önma-
gunk döntéséhez képest. Éppen azért, hogy az utjainkat is, megvédjük a késıbbiekben is.  
 
Kérdés:  
 
Kovács Norbert: Azoknak az embereknek, akiknek megrepedt a házuk milyen lehetıségük 
van kártérítésre? Hova tudnak fordulni?  
 
Válasz: 
 
Dr. Bozsolik Róbert: Megnyugtató választ nem tudok adni. Jogállamban élünk minden ál-
lampolgárnak a jog biztosit, bizonyos lehetıséget. A képviselı-testület megpróbált olyan jogi 
döntéseket hozni, amivel ezt a kialakult helyeztet valamilyen, úton-módon korlátozza. Nem 
hiába kerültek ki a kiegészítı táblák, annak nem tudtunk érvényt szerezni. A jogszabályok 
nincsenek összefésülve, és azon a telephelyen, ahol a tevékenységet végzi a gépjármőpark a 
12 gépkocsit nem érte el, ezért telepengedélyezései eljárást nem kellett lefolytatni és így nem 
kellett szakhatósági eljárást kérni.. A hatóság kezébıl kikerült. A célforgalom tábla elhelyezé-
se nem zárja ki, hogy a vállalkozó a telephelyén ki és beközlekedés céljára használhatja. A 
kiegészítı táblát az Államigazgatási Hivatal felülvizsgálta és magát a döntést önkormányzati 
szempontból használhatatlanná tették, azzal a kiegészítéssel, hogy maga a telephely megköze-
lítését érintett önkormányzatnak biztosítani kell. Azt viszont nem vizsgálták, hogy a telephely 
nem Bátaszék közigazgatási területén van. Az önkormányzatnak az a lehetısége lett volna, 
hogy Alsónyék területén kialakít egy beközlekedésre alkalmas szilárd útburkolatot és felvál-
lalja annak költségeit. Ezzel tudta volna tehermentesíteni a Garay utcát. Jog eszközei kimerül-
tek. A lakok jogorvoslattal nem tudnak sehova fordulni. Kitiltani nem áll módjában. Sajnos a 
vállalkozó részérıl a hozzáállása nem elfogadható. Tevékenységét nem tudtuk korlátozni. 
A behajtási engedéllyel kapcsolatban sokkal több embert hoztunk hátrányos helyzetbe, mint 
akit korlátozni kívántunk, mert az 5 t felett behajtási engedélyt kellett kérnie. Ebbıl a megfon-
tolásból gondoltuk azt, hogy a kiegészítı táblára vonatkozó szabályt visszavonnánk, mert nem 
értük el a célunkat, amit szerettünk volna. Azokon az útszakaszokon gondolok itt a ny-i rész-
re, ahol nincs alapja az utaknak, esetleg az 5 5 súlykorlátozást, kivétel célforgalom táblával 
meghagyhatjuk. Ezzel védhetjük az útjaink állagát. A többi helyen nem javasolnák a tilalom 
fenntartását. 
 
Dr. Bonnyai József: Véleményem szerint onnan kell kiindulni, hogy aki másnak kárt okoz, 
köteles azt megtéríteni. Innentıl kezdve, aki úgy érzi, hogy kára keletkezett a kára bekövet-
keztét, a kára nagyságát és valakinek a magatartásával okozati összefüggést kell bizonyítani. 
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Nekem van károm, és ez valakinek a magatartásával okozati összefüggésében keletkezett. 
Végig kell gondolni a lehetıségeket.  
 
Dr. Somosi Szabolcs: Kiegészíteném a mondanivalómat, hogy a Babits, Ady, Arany, Toldi u. 
szakasz mind-mind bele kellene foglalni, ha ezt el tudjátok fogadni, akkor én ezt módosító 
indítványként terjesztem elı. 
 
Dr. Bozsolik Róbert: Határozatunk c. pontja nem sorolja fel külön az utcákat, ott vannak 
súlykorlátozó táblák ahol be tud közlekedni a város ezen részére. A köztes utakra felesleges 
kitenni a súlykorlátozó táblákat. Ha nem ezt az elvet követjük és nem azokat az utakat zárjuk 
le, ami beközlekedésre használjuk akkor valamennyi a utcára, ki kell tennünk a táblákat. Ez 
így következetesen a város ny-i részét lezárja, kivétel célforgalom esetén.  
Valóban a kártérítés ebben a formában tud mőködni, elsısorban azt a személyt vagy szerveze-
tet kell megtalálni, aki a kárt okozta ebben az esetben a legnehezebb. Én úgy ítélem meg, 
hogy a képviselı-testület a maga részérıl következetesen és jóhiszemően járt el a lakosok 
jogainak érdekében. 
 
Dr. Szabó Ákos: Azt tartanám megnyugtatónak, ha errıl a kérdésrıl jelen pillanatban nem 
hoznánk döntést. Késıbbiekben megint a bizottságok megtárgyalnánk egy új elıterjesztést és 
egy talán vélhetı megnyugtató megoldást találnánk. 
 
Kérdés: 
 
Rigler Gyula: Elıterjesztésben nem szereplı problémával szeretnék felszólalni. Elég sokan 
megkerestek a kerékpárúttal kapcsolatos problémával. Konkrétan az Árpád és a Budai u. csat-
lakozásnál a kerékpárosoknak van elsıbbsége. Ez nagy problémát okoz, akár a Budai u-ra 
való kikanyarodáskor, mert rá kell menni a kerékpárútra és problémát okoz a Budai utcáról 
való lekanyarodásnál is, mert ha jön egy kerékpáros akkor meg kell állnunk és akadályozzuk a 
további forgalmat. Ezt nem lehetne megváltoztatni, esetleg megcserélni a táblákat? 
 
Válasz:  
 
Dr. Bozsolik Róbert: Sajnos a KRESZ szabályai nem teszik lehetıvé a változtatást. Ezen 
változtatni sajnos nem áll módunkban.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 14 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
68/2010.(IV.27.) önkormányzati határozata 

 
az önkormányzati kezeléső utak forgalmi rendjének módosítá-
sáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormány-
zat város belterületi útjaira vonatkozó forgalmi rendjének módosí-
tásával kapcsolatos döntést elnapolja. 
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Felkéri a polgármestert, hogy ez ügyben az új elıterjesztést a kép-
viselı-testület májusi ülésén terjessze elı. 

 
Határidı: 2010. májusi ülés 
Felelıs: Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül:  építési és városüz. iroda 
 

 
 
3. Az önkormányzat 2009. évi zárszámadási rendeltének jóváhagyása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
   
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Príger József könyvvizsgáló: Jogszabály írja elı, hogy milyen formában milyen tartalommal 
kell az önkormányzatoknak a beszámolót összeállítani. Ennek a kötelezettségnek a bátaszéki 
önkormányzata eleget tett. 2009. évi gazdálkodásáról meg lehet állapítani, hogy eredményes 
volt nıttek az eszközei, nıtt a saját vagyona és természetesen a kötelezettségeik kis mérték-
ben csökkentek. A vagyonnövekedésben mintegy 210 millió forint jelentkezik, részben az álló 
vagyonban részben a forgóvagyonban. A forgóvagyonban fıleg az év végi pénzkészlet az, 
ami jelentıs mértékben nıtt. A saját vagyonban is 90 millió forintos növekedés állapítható 
meg Tartalékként kimutatható összegekben mintegy 124 m forint a növekedés, költségekben 
némi csökkenés tapasztalható. Összességében azt lehet mondani, hogy az önkormányzat 
eredményesen gazdálkodott. Év végére finanszírozási hitele nem volt. Az év végi maradványa 
meghaladta a 200 millió forintot, tehát kedvezı volt az elmúlt évi gazdálkodás. 
 
(Péter Gábor képviselı kiment 1515-kor) 
 
 
Bizottságok véleményei:  
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet 
változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdés, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A 
bizottság a rendelet-tervezetet változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Kostyálné dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-
tervezetet változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet 
változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
 
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 

 
 

 



 

 

 

10 

Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2009. évi 
zárszámadási rendeletének jóváhagyásáról szóló és a jegyzıkönyv mellékletét képezı 
8/2010.(IV.29.) önkormányzati rendeletet – egyhangúlag, 13 igen szavazattal – megalkotta. 
 

 
 
4. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.8.) önkormányzati 
rendeletének módosítása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
   
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Mórocz Zoltán: 2010. évi költségvetési rendeltünk jelenlegi módosítását az indokolná, hogy 
hiánypótlást kaptunk az egyik pályázatunkra vonatkozóan a cigányárok pályázatához, amiben 
kifogásolták, hogy nincs teljes körően bemutatva a rendeltünkben a pályázati összeg illetve a 
pályázaton elnyer pénzösszeg tétele. Ezt a hiányosságot próbáljuk orvosolni egyrészt. Más-
részt az imént elfogadott zárszámadási rendeltünkben a pénzmaradvány összege valamelyest 
változott a 2010. évi tervhez képest. És ezt szeretnénk a rendeleten átvezetni. Gyakorlatilag a 
jelenlegi elıterjesztés szerint 73 443 ezer forinttal nıne a költségvetési fıösszegünk és 
2 837 236 ezer forintban állapodna meg. Ez azt jelenti, hogy a beruházási kiadásoknál az 
elıbb említett pályázati összegre vonatkozóan 87 949 ezer forint kerülne be növekményként 
és a támogatással átvett pénzeszközök között 79 154 ezer forint. Utólag említett pénzmarad-
vány valamelyest csökkent a tervezethez képest és így a tartalék keret terhére 5 711 ezer forint 
lenne elszámolva. Gyakorlatilag ez a két elem található meg a költségvetési rendelet módosí-
tása mögött. 
 
(Péter Gábor képviselı visszajött 1515-kor) 
 
Bizottságok véleményei:  
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke: A bizottság a költségvetési rendelet-
tervezetet változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdés, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A 
bizottság a költségvetési rendelet-tervezetet változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Kostyálné dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a költségvetési 
rendelet-tervezetet változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A bizottság a költségvetési rende-
let-tervezetet változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Bognár Jenı: Próbáljuk lassan tudomásul venni, hogy 2009. egy rendkívüli év. A 2010. más 
szempontból rendkívüli év. Aki nincs a munkába benne, az nem tudja, hogy anyagi gazdasági 
problémákkal küzdünk. Jelen pillanatban egy óriási beruházás folyik, párhuzamosan még más 
pályázati összegekkel. Ezeknek a pénzeknek az elszámolása és utólagos lehívása hatalmas 
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gondokat jelentenek. Olyan lehetıségek nincsenek, mint az elmúlt évben. Amikor kéréssel 
fordul majd valaki a képviselı-testülethez, az akkor szíveskedjen abban gondolkodni, hogy 
honnan. Hetekre lebontva, ütemezve van a kifizetés. Iszonyatosan nehéz évben vagyunk ben-
ne.  
 
 
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésérıl szóló 4/2010. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezı és a 
jegyzıkönyv mellékletét képezı 9/2010.(IV.29.) önkormányzati rendeletet – egyhangúlag, 14 
igen szavazattal – megalkotta. 
 

 
 
5. Beszámoló az oktatási feladatok társulás keretében történı ellátásának 2009. évi 
pénzügyi mutatóiról 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
Az elıterjesztı szóbeli kiegészítés nem tett. 
 
Bizottság véleménye: 
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot 
változtatás nélkül elfogadásra javasolja.  
 
 
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 14 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
69/2010.(IV.27.) önkormányzati határozata 

 
egyes társulási megállapodások 2009. évi pénzügyi elszámo-
lásáról 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete; 

a.) az egyes feladatok ellátásáról szóló társulási megállapodá-
sok alapján a 2009. évi pénzügyi teljesülésrıl szóló beszá-
molót a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal elfo-
gadja.  

b.) az egyes településeket az alábbi összegnek megfelelı fizeté-
si kötelezettség terheli: 
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Oktatási, nevelési feladatok: 

Önkormányzat által fizetendı (követelés):  

       - Pörböly (Iskola)   769 547 Ft 

Önkormányzatunk által visszafizetendı (kötelezettség) 

       - Alsónyék (ált. iskola)   3 402 417 Ft 

        - Alsónyék (óvoda)  2 377 487 Ft 

         - Pörböly (Óvoda)   771 984 Ft 

c.) a képviselı-testület felkéri a pénzügyi irodavezetıt, hogy a 
képviselı-testület májusi ülésén adjon tájékoztatást, hogy a 
B.) pontban meghatározott fizetési kötelezettségek hogyan 
teljesültek. 

 
Határidı: 2010. május 10. 
Felelıs:    Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı 
  
Határozatról értesül: pénzügyi iroda 
                                   érintett önkormányzatok 
                                  irattár 

 
 
 
6. Kövesd és Lajvér fejlesztésére 2010. évben jóváhagyott céltartalék felosztása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett. 
 
Bizottság véleménye: 
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság azzal a módosítással 
javasolja elfogadni a határozati javaslatot, hogy Lajvér esetében az 500 eFt-ot játszótér lé-
tesítéséhez biztosítsa a képviselı-testület. 
 
 
Kérdés: 
 
Kovács Norbert: Mi 2008-ban adtuk be a sportpálya felújítási kérelmünket Lajvéron. Folya-
matosan azt olvasom, hogy ezt már kb. egy éve elkezdıdött. Nem tudom pontosan, hogy hogy 
állunk. Errıl szeretnék egy pár szóban választ kapni. 
 
Válasz:  
 
Adorjáni Márta : 2009-ben a sportpálya megmagasított kerítésrésze készült el, 150 e forintért 
partfal leomlasztás történt, illetve ároktisztítási munka. Ennek a sportpályának van két oldal-
kerítése, a Bíróék felöl beadvány is van, hogy azt tegyük rendbe. Az idei költségvetésbıl eze-
ket a dróthálós kerítéseket cserélnénk, illetve a játszótéri részen a terület tereprendezése meg-
történik és a játszótér is bekerítésre kerülne. Az óvodáknál lévı játékok kikerülnének, amíg 
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egy nagyobb költségő játékszer oda kerül. A kövesdiek annyival vannak elınybe, hogy ık 
megszerezték a kerítésoszlopot, illetve a tereprendezést megcsinálták. 
 
Kérdés: 
 
Dr. Bonnyai József: Lajvéron a Kápolna elıtt vagy egy feljáró 3 m-es nyílt csapadékvíz el-
vezetés. Nem lehet valami zárt megoldás erre kitalálni?  
 
Válasz:  
 
Adorjáni Márta : Ismerjük a problémát, terveink között szerepel, a következı 2 hónapba talá-
lunk rá megoldást.  
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Bognár Jenı: Bizottsági ülésen már elhangzott, hogy lesznek olyan játékok, amelyek már 
nem fognak átkerülni az új óvodába. Szeretném eloszlatni a félreértése, hogy ezek nem selej-
tes játékok, csak nem felelnek meg az uniós szabványnak. Felvesszük a Kosztelnik úrral a 
kapcsolatot, ha kell, megpróbáljuk minısíteni, és amennyiben ezeket még lehet használni ak-
kor Lajvérra ki, tudnánk vinni. De csak akkor, ha erre rábólintanak az illetékesek. 
 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság módosító indítványát, mely szerint Lajvér esetében az 
500 eFt-ot játszótér létesítéséhez biztosítsa a képviselı-testület Bátaszék Város Önkormány-
zat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 14 igen szavazattal–elfogadta.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 14 igen 
szavazattal– az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
70/2010.(IV.27.) önkormányzati határozata 

 
Lajvér és Kövesd településrészekre vonatkozó 2010. évi fej-
lesztésekrıl 
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkor-
mányzat 2010. évi költségvetési rendelete céltartalék keretébe 
Kövesd és Lajvér településrészek fejlesztésére elkülönített ösz-
szegek felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
a.) Lajvér településrészen a játszótér helyének kialakítása, mely 

magában foglalja tereprendezési munkálatokat, a kerítés ki-
építését és a növényesítés megkezdését, valamint a játszótéri 
játékokat  a 500.000 Ft céltartalék terhére. 

 
b.) Kövesd településrész részére céltartalékban elkülönített 

500.000 Ft-ot 300.000 Ft-tal az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének általános tartalék kerete terhére megemeli 
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és az így rendelkezésre álló 800.000 Ft pénzösszegbıl ját-
szótér kialakítását és játszótéri eszköz beszerzését rendeli el.  

 
Határidı: 2010. szeptember 30. 
Felelıs: Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül:  Ép. és Városüz. Iroda   
              Pénzügyi Iroda 

       irattár 
 

 
 
7. Megváltozott munkaképességő dolgozók alkalmazási lehetıségének megvitatása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  
 
Szóbeli kiegészítést nem tett az elıterjesztı. 
 
 
Bizottságok véleményei: 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a határozati ja-
vaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot 
változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
(Sümegi József képviselı kiment 1525-kor) 
 
Kérdés: 
 
Tresz Gábor: Meg vannak már az emberek, illetve meg lett hirdetve? 
 
Válasz:  
 
Kemény Lajos: A képviselı-testület döntésére várunk, de félelmeim is vannak, hogy ennyi 
munkakörnek a betöltésére lesz-e annyi megváltozott munkaképességő bátaszéki lakos, hogy 
ezeket az álláshelyeket be lehessen tölteni. 
 
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
Dr. Bozsolik Róbert: Szerintem még konzultálni fogunk ebben. Szerintem ennek a többszö-
röse fog jelentkezni. Azt kell nekünk, illetve az intézményvezetıknek átgondolni, hogy való-
ban olyan munkaköröket, feladatköröket tudjunk kitalálni, ami az intézmény számára tartal-
mas és hasznos munkavégzést jelent és ehhez találjuk a megfelelı egészségi és iskolai vég-
zettségő embereket. 
 
Bognár Jenı: Meg kell találni ezeket az embereket, mert nem mindegy, hogy ezt a pénzt fog-
juk és befizetjük az államnak, vagy pedig a városban marad ez a pénz. Ezt a pénzt az önkor-
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mányzatnak mindenképpen le kell tenni, de akkor inkább a mi embereinknek adjuk és segít-
sük a megélhetésükbe. 
 
Dr. Somosi Szabolcs: Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon meg kell választani 
kikkel, kötünk határozott idıre szóló szerzıdést, mert ha valami nem úgy alakul nem egyszerő 
kihátrálni. 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Igazgató úr egészen biztos, hogy túljelentkezés lesz. Nem 
lesz könnyő a választás, de amíg nem látjuk az orvos szakértıi véleményt, amely kizárja, 
hogy pl. pszichés terhelésbe nem lehet alkalmazni, addig nem dönthetünk. A választáshoz 
tanácsolom, hogy az iskola védınıt vonják be, ı már fogja tudni ezeket értelmezni, mert a 
papírjuk végén rá van írva, hogy kit milyen munkára lehet foglalkoztatni. Ha a határozat ér-
telmezésében szükséges, akkor én is szívesen segítek  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 13 igen 
szavazattal – az alábbi határozatokat hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
71/2010.(IV.27.) önkormányzati határozata 

 
megváltozott munkaképességő dolgozók foglalkoztatásának 
jóváhagyásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. június 
01. és 2010. december 31. között az önkormányzati fenntartású 
intézményeknél az alábbiak szerint engedélyezi megváltozott 
munkaképességő dolgozók foglalkoztatását: 
 
Intézmény megnevezése Foglalkoztatni kívánt 

megváltozott munkaké-
pességő létszám  

Polgármesteri Hivatal                  2 fı 
Gondozási Központ                  1 fı 
B-A-P MOK                  8 fı 
  
 
E határozatban jóváhagyott álláshelyeket kizárólag a rehabilitáci-
ós hozzájárulás megállapításánál a kötelezı foglalkoztatási szint-
be beszámítható munkavállalók, a 177/2005.(IX.02) Korm. rende-
letben meghatározott feltételek szerint tölthetik be. 
 
A foglalkoztatásuk pénzügyi fedezetét az intézményi költségveté-
sekben jóváhagyott rehabilitációs hozzájárulás megtakarításának 
összegébıl kell finanszírozni. 
 
Határidı: 2010. június 01. 
Felelıs:   érintett intézmények vezetıi 
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Határozatról értesül: érintett intézmények vezetıi 
    Pénzügyi iroda 
    irattár 

 
 
 
8. A helyi önkormányzati képviselık és bizottsági tagok tiszteletíjairól és egyéb jutta-
tásairól szóló 27/2003. (XII.01.) KTR számú rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Skoda Ferenc: Még 2006. év végén döntött úgy a képviselı-testület és a bizottsági tagok is, 
hogy saját tiszteletdíjuk terhére a testületi, és a bizottsági munka megkönnyítése érdekében 
számítógépet vásárolnak. Gyakorlatban ez úgy valósult meg, hogy a tiszteletdíjat mindaddig 
csökkentettük, amíg a számítógépek ára el nem fogyott. Tekintettel arra, hogy a tiszteletdíjak 
különbözı összegük ezért a folyósítás is különbözı idıpontban járt le. Az alpolgármester és a 
2 bizottsági tagok esetében 2008. január 31., egy bizottsági tag esetében 2008.02.28. és most 
már csak a külsıs bizottsági tagoknak volt vissza, ami április 30-án jár le. Május 1-jétıl min-
den külsıs bizottsági tag is az eredeti tiszteletdíjat fogják kapni. 
 
 
Bizottságok véleményei:  
 
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet 
változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet 
változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A 
bizottság a rendelet-tervezetet változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-
tervezetet változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Dr. Szabó Ákos: Úgy gondolom, hogy ami hozzáállás szintén mőködnie kellene mindenütt 
ebben az országban a képviselı testület, megtette azt, hogy a tiszteletdíjak kérdését nem boly-
gatta, hanem valamilyen szinten igyekezett a maga szerény lehetıségei szintjén ezen a téren is 
az önkormányzat segítségére lenni. Egyfajta letisztulás is végbe ment, mert a helyi vagy or-
szágos napilap lehetısége elkopott, a kábel TV lehetısége nincs már. Azt gondolom, hogy a 
képviselı testület ezzel a hozzáállással is segítették az önkormányzat létét és anyagi lehetısé-
geinek a még jobb kihasználását. 
 
Péter Gábor: Annak idején, amikor ezt a döntés meghoztuk akkor érvéként felmerült, hogy a 
papíralapúság nemcsak kényelmetlen, hanem drága is. Mindenféle képen nagyon jól meghú-
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zott lépés volt ez, és nem beszélve arról, hogy 2010-ben a számítástechnikai alaptudás már 
szinte természetes. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
 
Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzati kép-
viselık és bizottsági tagok tiszteletdíjairól és egyéb juttatásairól szóló 27/2003. (XII.01.) KTR 
számú rendelet módosításáról rendelkezı és a jegyzıkönyv mellékletét képezı 
10/2010.(IV.29.) önkormányzati rendeletet – egyhangúlag, 13 igen szavazattal – megalkotta. 
 
 
 
9. Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség Javító Önkormányzati Társulás Társulási megál-

lapodásának jóváhagyása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
Szóbeli kiegészítés:    
 
Dr. Bozsolik Róbert: A Dél-Tolna Aqua projektnek az érdemi elıkészítése és munkája 2009-
ben indult meg, akkor került beadásra a pályázat és 2009. év végén eredményesen zárult. 2009 
decemberében volt egy projektindító nap gyakorlatilag az érintett települési önkormányzatok 
részére egy nyitórendezvény keretében bemutatásra került közvetlenül az elsı fordulós pro-
jekt várható megvalósítása és tájékoztatást kaptak az önkormányzat vezetıi azokról a megkö-
tött szerzıdésekrıl, akik segítségével gyakorlatilag az elsı fordulós pályázat, aminek a tartal-
ma gyakorlatilag a projekt megvalósítása. A projekt eseményei jelenleg zajlanak és ennek 
egyik állomásához jutottak el az önkormányzatok, hogy önkormányzati társulást kell létre-
hozni, mely önkormányzati társulás fogja benyújtatni azt a második fordulós pályázatot, ami 
eredményeként kedvezı elbírálás esetén 1 milliárd forintot meghaladó ivóvíz minıségi javító 
projekt valósulna meg 2011. és 2013 között 10 település önkormányzat részvételével. 
Ennek a társulási megállapodásnak a szövegét Dr. Bonnyai József ügyvéd úr segítségével 
készítettük elı. Ügyvéd úr gyakorlatilag ennek az elsıfordulós projektnek a jogi képviseletét 
látja el. Készített egy tervezetet, amely több fordulóban egyeztetésre került, elsıskörben egy 
szakmai egyeztetés második körben egy település vezetık bevonásával egyfajta önkormány-
zati egyeztetés már lefolyt. A társulási megállapodás tartalmazza azt a célt, amiért a társulást 
létrehozzák az érintett önkormányzatok, nevezetesen a Dél-Tolna Aqua projekt megvalósítá-
sára térnek ki a felek. Tartalmazza, azt hogy milyen székhellyel gyakorlatilag ez Decs Nagy-
községi önkormányzatának Polgármesteri Hivatala lesz, hiszen a pályázat benyújtásának 
praktikuma az, hogy decsi önkormányzat legyen a gesztora ennek a pályázatnak. Tartalmazza 
a jogállását, jogokat, kötelezettségeket tartalmaz, amelyek kiterjednek a szervezési, mőszaki 
és beruházás és befejezés utáni feltételekre, a vagyongazdálkodás szabályait, tulajdonjogi 
kérdéseket, belsı szervezeti rendszert. Fontos kérdésköröket, amelyeket a projekt megvalósí-
tásához célszerő a tagoknak rendezni másrészt a vonatkozó jogszabályok alapján rendeznie 
kell az érintett tagoknak annak érdekében, hogy a társulás jogi értelmében megfelelı módon 
megalakulhasson.  
A társulási megállapodás tartalmazza azokat a mőszaki paramétereket, amelyeket a társult 
települések meg kívánnak valósítani társuláson belül. Tartalmazza a víztermelı kapacitás bı-
vítését, ivóvízminıség javításra illetve hálózati fejlesztési rekonstrukcióra vonatkozó mőszaki 
paramétereket. Szintén ez a társulás melléklete tartalmazza maga a költéség elemeket és a 
költség elemek megosztására vonatkozó vezérelveket. Ebben az egyezségek alapján fogyasz-
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tási hely alapján kerül megosztásra az önkormányzatok önereje. Bátaszék városa abban az 
esetben, ha eredményesen szerepel ez a pályázat 49,7millió forint önerıt fog biztosítani ehhez 
a beruházáshoz. A beruházás összértéke1 413 millió forint. Hatalmas beruházásról beszélünk. 
Ezeket az önerıket az önkormányzatoknak 2011 és 2013 között kell biztosítani a beruházás-
hoz. Szintén tartalmazza az egyes tagokat megilletı szavazati arány, Bátaszék városa rendel-
kezik a legnagyobb szavazati aránnyal társuláson belül. A mi részünk a legnagyobb. Ezzel a 
projekttel gyakorlatilag hosszú távon elkötelezi magát valamennyi érintett önkormányzat, 
hogy az ivóvíz szolgáltatását közösen kívánja megvalósítani. Ezzel gyakorlatilag kivédhetıvé 
válik az, hogy külsı gazdasági társaság vagy nagyobb önkormányzati kör érdeke vagy befo-
lyásolása alá kerüljenek az önkormányzatok. Nagyon fontos mőszaki megoldásra illetve mő-
szaki beruházásra hegyezıdik ki, hiszen biztonságosabbá teszi ezen települések részére az 
ivóvíz-szolgáltatást hiszen összekapcsolja a ivóvízbázisokat. Egyben el kell gondolkodni, 
hogy a projekt csak bizonyos esetekben ad hálózatfejlesztésre lehetıséget, a belsı rendsze-
reknek az állapota nem megfelelı, elavultak. Hiába lesz minıségi tisztítórendszerünk, ha a 
belsı rendszerünk állapota nem megfelelı. A következı lépés ennek a programnak az elindí-
tása. Hálózati rekonstrukcióhoz forrást kell szorgalmazni, hogy erre pályázati lehetıséget kell 
kitalálni. Összefoglalva úgy ítéljük, meg hogy ez a társulás az önkormányzat számára kedve-
zı feltételekkel megalakítható, biztosítva van kellı súllyal az önkormányzatnak az érdekeltsé-
ge, biztosítva van hogy megfelelı módon tudjuk képviselni Bátaszék város önkormányzatát és 
biztosítva van az, hogy egy hosszú távú együttmőködés keretében továbbra is meghatározó 
szerepet tudjunk biztosítani víziközmő vagyonok területén.  
 
(Sümegi József képviselı visszajött 1525-kor) 
 
 
Bizottságok véleményei:  
 
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot 
és a társulási megállapodást változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot és 
a társulási megállapodást változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Bognár Jenı: Nekünk azért fontos ez a határozat, hogy hosszú távon sikerült ez megolda-
nunk és lassan-lassan a szennyvíz program végére ér az ország, és talán országos szinten rá 
fognak jönni arra, hogy milyen nagy szükség lesz a hálózati rekonstrukciókra és ehhez pályá-
zati lehetıséget biztosítanak majd. 
 
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 14 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
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Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség Javító Önkormányzati Társulás lét-
rehozásáról 

 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dél-Tolna Aqua 
Ivóvízminıség Javító Önkormányzati Társulás létrehozásával kapcso-
latban az alábbi döntéseket hozza. 

A Képviselı-testület; 

1. elhatározza, hogy a település ivóvízminıség javítására irányuló be-
ruházást a társulást alkotó településekkel együtt, közös beruházási 
program keretében valósítja meg.  

2. az 1. pontban meghatározott közös beruházás megvalósítása céljá-
ból megalapítja a jogi személyiséggel rendelkezı Dél-Tolna Aqua 
Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulást, ennek érdekében a 
társulási megállapodást és mellékleteit, valamint a törzskönyvi nyil-
vántartásba vételhez szükséges alapító okiratot a határozat mellékle-
te szerinti tartalommal elfogadja, egyben felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a társulási megállapodást és alapító okiratot Bátaszék 
város Önkormányzata nevében aláírja.  

3. Bátaszék város Önkormányzatának képviselıjeként a Társulási Ta-
nácsba Bognár Jenı polgármester urat delegálja.  

4. hozzájárul, hogy a társulás székhelye Decs Nagyközség Önkor-
mányzatának Polgármesteri Hivatalában legyen. 

5. elfogadja, hogy a társulás - mint beruházó projektgazda - pályázatot 
nyújtson be az Európai Unió Környezet és Energia Operatív Prog-
ram KEOP - 1.3.0. kódszámú ivóvízminıség-javítás kétfordulós pá-
lyázati konstrukció keretében elnyerhetı támogatás iránt.  

6. kötelezettséget vállal, hogy a támogatáshoz szükséges társulási saját 
erı biztosításához a társulási megállapodás által rögzített mértékben 
hozzájárul.  

7. felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatban és a társu-
lási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a társulás mő-
ködése és beruházás megvalósítása érdekében szükséges további 
megállapodásokat megkösse azzal, hogy az önkormányzatot érintı 
pénzügyi kötelezettségvállalást jóváhagyásra terjessze a képviselı-
testület elé 
 

Határidı: 2010. május 15. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı (a határozat megküldéséért) és 
                Bognár Jenı polgármester (a szükséges aláírásokért) 
 
Határozatról értesül: Decs nagyközség polgármestere 
                                  építési és városüzemeltetési iroda 
                                  pénzügyi iroda 
                                  irattár 
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10. Belsı építészi feladatok ellátásáról szóló szerzıdés módosításának jóváhagyása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett. 
 
 
Bizottságok véleményei:  
 
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslat és 
a szerzıdés módosítás változtatás nélküli elfogadását javasolja. 
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslat és a 
szerzıdés módosítás változtatás nélküli elfogadását javasolja. 
 
 
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 14 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
73/2010.(IV.27.) önkormányzati határozata 

 
DDOP–3.1.2/2F–2008–0028 projekt belsı építészi feladatellá-
tásra vonatkozó szerzıdés módosításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı–testülete az  R + G 
Építész Mőhely kft..-vel (Székhely: 2081 Piliscsaba, Széchenyi 
utca 41-43., Telephely:7635 Pécs, Donátusi út 13.  Vállalkozó 
cégjegyzék száma: Cg.13-09-130093 ) a „Bátaszéki Integrált 
mikrotérségi közoktatási hálózat és központjának kialakítása” cí-
mő DDOP-3.1.2/2F-2008-0028 projekt belsı építészi munkáira 
vonatkozó és a 221/2009.(X.27.) KT határozatával jóváhagyott 
szerzıdés I. számú módosítását a jegyzıkönyv melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 

 
Határidı: 2010. május 15. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül:  R + G Építész Mőhely Kft. 
     Pénzügyi iroda 
    Építési és városüzemeltetési iroda 
    Projektmenedzsment 
    irattár 
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11. Belterületi utak útburkolat helyreállítására beérkezett ajánlatok megvitatása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett. 
 
Bizottság véleménye:  
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a 2. számú határozati 
javaslatot javasolja elfogadásra. 
 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Péter Gábor: Az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetét én is nagyon jól ismerem. Hoz-
záteszem, hogy a Ferenc u. jelenlegi állapotán a sebességkorlátozás semmit nem ér. Azt sze-
retném javasolni, hogy legalább ezen az egy utcán próbáljunk valamit kezdeni, mert lehetetlen 
a helyzet ebben az utcában akár gyalogosan, akár jármővel. 
 
Tresz Gábor: Tudja mindenki, hogy a Ferenc utcának a problémáját meg kell oldani, az elı-
zıekben elhangzott, hogy jelenleg több beruházás van Bátaszéken amit finanszírozni, kell 
utólagosan. Ebben az évben a beruházások zömét ez nagyban befolyásolja, és ezt ennek alá 
kell rendelni. Ezért próbáltuk a 2. variációt elfogadni, hogy az októberi ülésen már talán va-
lamit lehet látni a pénzügyi helyzetrıl a továbbiakban. A beruházást nem lehet feláldozni erre.  
 
Péter Gábor: Egyetértek mindazzal, amit elnök úr elmondott, de pontosan a beruházással 
kapcsolatos, hogy az iskola fıbejárata pont errıl a területrıl lesz majd megközelíthetı. Azt 
gondolom ennek az utcának a forgalma is meg fog nıni. Nem gondolom, hogy szerencsés 
lenne ezt az utca rendezését tovább hallogatni. 
 
Bognár Jenı: Amik a határozati javaslatban szerepelnek ezek jogos igények. Az az érv, amit 
az iskolával kapcsolatban elmondtál teljesen jogos. Mégis azt mondom, hogy azért visszük 
októberre a dolgot, mert akkor talán találunk egy kivitelezıt, akivel meg tudunk egyezni, 
hogy elılegezze meg nekünk ezt a munkát a jövı évi költségvetési év terhére. Most biztos, 
hogy nem találunk ilyen kivitelezıt, aki egy évre ezt nekünk elıre megtenné. Ez a gondolat 
vezérelt bennünket a bizottsági ülésen. 
 
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 13 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
74/2010.(IV.27.) önkormányzati határozata 
 
önkormányzati kezeléső utak burkolat felújításáról  
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
az önkormányzati kezeléső aszfalt burkolatú utak burkolat felújí-
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tásáról szóló elıterjesztést és úgy határoz, hogy a döntést - a fo-
lyamatban lévı önkormányzati beruházásokra és az Önkormány-
zat jelenlegi pénzügyi helyzetére – tekintettel elnapolja. 
 
Ugyanakkor az elıterjesztést a 2010. októberi testületi ülésén is-
mételten napirendre fogja tőzni, és az akkor fennálló pénzügyi le-
hetıségek függvényében dönt majd az esetleges felújításokról. 
 
Határidı: 2010. október 30. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül:  Építési és Városüzemeltetési Iroda 
    irattár 

 
 
 
12. Bátaszéki Református Egyházközség támogatása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
Szóbeli kiegészítést az elıterjesztı nem tett. 
 
 
Bizottság véleménye:  
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot 
változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
 
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 14 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
75/2010.(IV.27.) önkormányzati határozata 

 
Bátaszéki Református Egyházközség támogatásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı – testülete a Bátaszéki 
Református Egyházközség részére a református temetı északi ol-
dalán létesítendı kerítés megépítéséhez 200.000 Ft vissza nem té-
rítendı fejlesztési célú támogatást biztosít Bátaszék Város Ön-
kormányzata 2010. évi költségvetésébıl a tartalék keret terhére. 

 
Felelıs: Bognár Jenı polgármester 
Határidı: 2010. május 15. 
 
Határozatról értesül:  Bátaszéki Református Egyházközség 
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    Pénzügyi iroda 
    Építési és városüzemeltetési iroda 
    Irattár 

 
 
13. Városrendezési terv módosítására vonatkozó szerzıdés jóváhagyása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
Szóbeli kiegészítés. 
 
Adorjáni Márta : A rendezési terv módosításának gondolata még 2007-ben merült fel, ami-
kor a képviselı-testület elhatározta a területcserét Bátaszék és Alsónyék között. Ezt minden-
képpen a rendezési tervbe be kell dolgozni. Idıközben igény mutatkozott a Lidl Áruház részé-
rıl, hogy megvásárolták a volt fafeldolgozó területét, és ott szeretnék megépíteni az áruházat. 
Szükséges volt, hogy területeket vásároljanak meg, mivel parkolók kialakítására is sor kerül, 
ezen területek részei voltak annak az alsónyéki külterületi területrészeknek. Ezért is szükség 
volt a rendezési terv módosítására. Földhivatalnál problémák mutatkoztak az adatszolgálta-
tásnál rájöttek, hogy régebben hozott határozataik nem kerültek átvezetésre ezért húzódott az 
adatszolgáltatás. Tavalyi évben hogy az áruház is elıbbre tudjon lépni két részre, bontottuk a 
rendezési terv módosítását. Elsı fordulóban módosult az a területrész, ami a Lidl Áruház épí-
tési telkéhez kapcsolódik, most következne az az egységes módosítás, ami minden olyan terü-
letet, amit elcseréltünk az átkerülne Bátaszék közigazgatási területére. Idıközben számos jog-
szabályi változás is történt és ezeknek a bedolgozása is meg fog történni. Ez hosszadalmas 
folyamat. Folyamatban van a Lidl Áruház telekösszevonása, és 2 héten belül benyújtásra ke-
rül az engedélyezési terv, nyár vége felé szeretnék átadni az áruházat. 
 
 
Bizottságok véleményei:  
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot és 
a tervezési szerzıdést változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot 
és a tervezési szerzıdést változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 14 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
76/2010.(IV.27.) önkormányzati határozata 

 
városrendezési terv módosítására vonatkozó szerzıdés jóvá-
hagyásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a város Ren-
dezési Tervének módosításhoz szükséges munkarészek elkészíté-
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sével a jelenleg érvényes Rendezési Terv készítıjét, a Kokas és 
Társa Tervezı Kft - Építész és Tervezı Iroda (7624 Pécs Budai 
Nagy A. u. 1.) bízza meg  1.200.000 Ft + ÁFA összegben. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a város polgármesterét a 
Bátaszék település Rendezési Terveinek és helyi építési szabály-
zatának módosítására vonatkozó tervezési szerzıdésnek az Ön-
kormányzat nevében történı aláírására. 
 
Határidı: 2010. április 28. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: Építési és Városüzemeltetési Iroda 
    Kokas és Társa Tervezı Kft. 
    Pénzügyi iroda 
    irattár 

 
 
 
14. Cigányárok kivitelezésére vonatkozó szerzıdések és eljárások megindítása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett: 
 
 
Bizottság véleménye:  
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság mindhárom határozati 
javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
 
Kérdés:  
 
Dr. Somosi Szabolcs: Fél millió forint + Áfa összeg a pályázati összegbıl vissza fog kerülni. 
A dokumentáció díja az önkormányzatot illeti meg. Mennyi lesz a díja? Milyen tolongás lesz 
ezért a pályázatért? 
 
Válasz: 
 
Dr. Bozsolik Róbert: Gyakorlatilag a közbeszerzési eljárásnál a dokumentációs díjat a felhí-
vásban meg is határoztuk ez 80 ezer ft+áfa. Alapesetben, ha már négy vállalkozó kiváltja, 
akkor már nullásra jövünk ki. Nem tudom, hányan fogják kiváltani. Annyira nem tolongnak 
érte. Ez sajnos piac.  
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Bognár Jenı: Azt kell itt látni, hogy ismételten egy 90 millió forintos beruházás. Egy olyan 
problémát oldunk meg, ami már nagyon aktuális volt Bátaszéken. Aki ismeri a területet, az 
látja, hogy borzasztó állapotok vannak. Örülök ennek a beruházásnak, abban bízom, hogy a 
tél beállta elıtt ez a beruházás befejezıdik.  
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 14 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
77/2010.(IV.27.) önkormányzati határozata 

 
közbeszerzési szakértı megbízása a cigányárok rekonstruk-
ció kivitelezı kiválasztás közbeszerzésének bonyolításáról 

 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Bátaszék belterületi Cigányárok I.-II. ütemének vízrendezése ki-
vitelezı kiválasztása közbeszerzési eljárásának bonyolításával 
800.000 Ft + áfa összegért a Deák Ügyvédi Irodát (7100 Szek-
szárd, Jókai u. 22.) bízza meg . 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a város polgármesterét az er-
rıl szóló szerzıdés aláírására  
 
Határidı: 2010. augusztus 31. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül:  pénzügyi iroda,  
   Építési és városüzemeltetési iroda 
                                    Deák Ügyvédi Iroda 
   irattár 
 
 

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 14 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  

 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
78/2010.(IV.27.) önkormányzati határozata 

 
Bátaszék belterületi Cigányárok I.-II. ütemének vízrendezé-
se kivitelezı kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
 
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete Bátaszék 
belterületi Cigányárok I.-II. ütemének vízrendezése kivitelezı 
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindítja, egy-
ben az ajánlati felhívást a jegyzıkönyv melléklete szerinti tarta-
lommal jóváhagyja. 
 
A képviselı-testület felkéri a város polgármesterét a kivitelezı 
kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
 
Határidı: 2010. augusztus 31. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester  
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Határozatról értesül:  építési és városüz. Iroda 
                                  pénzügyi iroda 
                          Deák Ügyvédi Iroda 
                                  Irattár 
 
 
 

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 14 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  

 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
79/2010.(IV.27.) önkormányzati határozata 

 
kiviteli terv készítéséhez megbízás Cigányárok meder re-
konstrukciójához 
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete „a Bátaszék 
belterületi Cigányárok I.-II. ütemének vízrendezése” beruházás-
hoz a kiviteli tervek elkészítésével a beruházásra vonatkozó víz-
jogi létesítési engedélytervek készítıjét, a Hidrosz Tervezı és 
Vállalkozó Bt. (7100 Szekszárd, Augusz u. 9-11) bízza meg. 
 
A vízrendezés kiviteli tervdokumentációja elkészítésének díja a 
DDOP-5.1.5/B-0902009-0004 azonosító számú pályázatban sze-
replı 3.000.000 Ft + ÁFA összeg. 
 
A képviselı-testület megbízza a város polgármesterét a vállalko-
zóval kötendı szerzıdés aláírásával. 

 
Határidı: 2010. április 28. 
Felelıs:    Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül:  Pénzügyi Iroda 
              Építési és Városüzemeltetési Iroda 
    Hidrosz Tervezı és Vállalkozó Bt. 
    irattár 

 
 
 
15. Erdı-kitermelésére vonatkozó közfoglalkoztatási programrész beindításának 
megvitatása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
 
Bizottságok véleményei:  
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Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot 
változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a határozati ja-
vaslatot azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadásra, hogy a 2010. évi jóváhagyott közfoglal-
koztatási programot jelenleg nem kívánja kiegészíteni. A határozati javaslatot továbbá az 
alább új mondattal javasolja kiegészíteni: „A képviselı-testület ugyanakkor felkéri a város 
polgármesterét, hogy a szeptemberi ülésre nyújtson be elıterjesztést a programrész beindí-
tására vonatkozóan.” 
 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Az egész onnan indult, hogy fát kellene biztosítani a rá-
szorult embereknek. Nagyon nehéz azt mondani, amikor fát kérnek, hogy nem adunk semmit. 
Ezért gondoltuk, hogy önkormányzati területekrıl a fákat vágjuk ki és adjuk oda. Ezt az egé-
szet fakitermelésnek hívtam és ez félreértést okozott. A Kosztelnik úrral egyeztetve a fakiter-
melés a fa felvágása motorfőrésszel a fa kidöntése erdészeti gépkezelés együttesen értendı 
munkakör, amihez nagyon szigorú munkavédelmi elıírások szükségesek. Én abban kívánok 
majd átgondoltatni, hogy erdıtisztításnak hívjuk ezt a közcélú foglalkoztatási feladatot, és 
ehhez csak minimális védıruha, bakancs van elıírva. Minden fát, ágat szedjenek össze, én 
úgy gondolom, hogy erre lesz lehetıség. 
 
Kérdés: 
 
Dr. Bonnyai József: Ebbıl a nyilvántartásból mennyi a tényleges erdı? 
 
Válasz: 
 
Dr. Bozsolik Róbert: Nem tudjuk pontosan, hogy mennyi és milyen minıségi fa termelhetı 
ki. Vannak, olyan területek ahol tényleg vannak fák és komoly famennyiséget ki lehet majd 
termelni. De ennek szeptemberre pontosan és tüzetesen utána kell nézni.  
 
Bognár Jenı: Gondolatot és az elképzelést támogatom.  
 
 
A Szociális Bizottság módosító indítványát, - mely szerint a 2010. évi jóváhagyott közfog-
lalkoztatási programot jelenleg nem kívánja kiegészíteni és a Képviselı-testület ugyanakkor 
felkéri a város polgármesterét, hogy a szeptemberi ülésre nyújtson be elıterjesztést a prog-
ramrész beindítására vonatkozóan – Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete egy-
hangúlag, 14 igen szavazattal  elfogadta. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 14 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
80/2010.(IV.27.) önkormányzati határozata 

 
önkormányzati tulajdonú erdık kitermelése közfoglal-
koztatásban résztvevıkkel szociális körülmények javítá-
sáról 
 
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
2010. évre jóváhagyott közfoglalkoztatási programot jelenleg 
nem kívánja kiegészíteni a fakitermelésre vonatkozó foglal-
koztatási program-résszel (az Önkormányzat tulajdonát képe-
zı erdımővelési ágú területeken). 
 
A képviselı-testület ugyanakkor felkéri a város polgármes-
terét, hogy a szeptemberi ülésre nyújtson be elıterjesztést a 
programrész beindítására vonatkozóan. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: SZB elnök 
                                   építési és városüz. Iroda 
       irattár 

 
 
 
16.  A III. Bátaszék Triatlon Kupa megrendezéséhez támogatás biztosítása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
Szóbeli elıterjesztés: 
 
Dr. Bozsolik Róbert: Most már hagyomány, hogy Bátaszéken Triatlon Kupa kerül megren-
dezésre, most már a harmadik. Az elsı kettı egyfajta kedvcsináló szándékkal, tömegsport 
jelleggel jött létre. A III. Triatlon Kupát egy szinttel magasabbra kívánjuk tenni, szervezés-
ben, lebonyolításban és tartalmában is. Ez tükrözi a tervezett versenykiírás is. A versenyre 
május 29-én szombaton kerül sor. Ez a Triatlon kupa amellett, hogy a megyei diákolimpia 
döntıje, baráti, családi és ovis váltóra lehetıséget ad, valamint a Triatlon VB. Kvalifikációs 
versenyre is sor kerül. Központi helye a tanuszoda és a környékbeli utcák. Nagyon nagy segít-
séget kapunk a verseny szervezésében a Magyar Triatlon Szövetségtıl, ill. a Tolna megyei 
Triatlon Szövetségtıl. Bátaszéki kötıdése is van a kupának Czencz Péter személyében, aki 
szívén viseli a sportágat. A források elıteremtése érdekében bevontuk a Vicze János Alapít-
ványunkat, rajta keresztül nyújtunk be egy pályázatot. 1 millió forintos pályázatról lenne szó. 
Pályázat benyújtása megtörténik, de az elbírálása már a verseny idejére nem történik meg. 
Ezért kamatmentes, visszatérítendı támogatást kérünk a képviselı-testülettıl. Amennyiben ez 
a pályázat nem nyer 200 eFt.-ba kerülne ez az önkormányzatnak, mivel többféle szponzori és 
egyesületi támogatást is kapunk. Ezen a napon egyébként többféle, változatos programot szer-
vezünk még, és minél több állampolgárt várunk a rendezvényre. 
 
 
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 14 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
81/2010.(IV.27.) önkormányzati határozata 

visszatérítendı támogatás biztosítása a III. Bátaszék 
Triatlon Kupa megrendezéséhez 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
III. Bátaszék Triatlon Kupa megrendezése érdekében a 
Vicze János Sport Alapítvány részére 600.000 Ft 
kamatmentes, visszatérítendı támogatást biztosít. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a város polgármesterét 
a támogatási szerzıdés aláírására. 
 
Határidı: 2010. május 10. (aláírásra) 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: Vicze János Sport Alapítvány 
                                 pénzügyi iroda 
                                 irattár 

 
 
 
17. A Bátaszéki Önkéntes Tőzoltóság eszközfejlesztésének támogatása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
Szóbeli elıterjesztés: 
 
Dr. Bozsolik Róbert: Ilyen témával már foglalkozott a képviselı-testület az a pályázat még 
folyamatban van. A pályázat összege jelenlegi áron kb. 11 millió forint, amely 2011-2012-re a 
pályázott felszerelések átadásának idıpontja várhatóan nem haladja meg a 15 millió forintot. 
A pályázati kiírás alapján elnyerhetı 90 %, így a saját önrész a fennmaradó 10 %, azaz 1,5 
millió forint. A saját rész a Bátaszék Város Önkormányzata által évente átutalt támogatásból 
biztosítható, plusz költséget ez az Önkormányzat részére nem jelent, hasonlóan a 2007. évi 
pályázathoz. Sajnos a köztestületnek ez az egyetlen pályázati lehetısége, hogy olyan eszkö-
zökhöz és védıfelszereléshez jussanak hozzá, amely a saját költségvetésükbıl képtelenség 
lenne beszerezniük.  
 
 
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 14 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
82/2010.(IV.27.) önkormányzati határozata 

 
a Bátaszéki Önkéntes Tőzoltóság Köztestület szerállományának 
technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerősítésére 
pályázat benyújtásáról 

 
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért az 
Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság által „az önkéntes 
tőzoltóságok szerállományának technikai eszközeinek amorti-
zációs cseréjére, korszerősítésére” kiírt és arra összeállított pályá-
zat benyújtásával, melynek várható beszerzési értéke 13 millió fo-
rint. 
 
A képviselı-testület a pályázat benyújtásához szükséges maximum 
1.500.000 Ft önerı beszerzés évében szükséges részösszegét a tárgy 
évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felkéri a város jegyzıjét, hogy a pályázati önerı tárgy évi összegét 
a Tőzoltó Egyesület támogatásakor vegye figyelembe. 
 
Határidı: 2010. május 31. (pályázat benyújtására) 
Felelıs:  Bognár Jenı polgármester 
               Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 
               Fuchsz Csaba tőzoltó parancsnok 
 
Határozatról értesül: Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság,  
 pénzügyi iroda,  
 Bátaszéki Önkéntes Tőzoltóság 
 Irattár 

 
 
18. „Kiváló Pedagógus” cím adományozása (ZÁRT ülésen) 
 
A napirendet Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 12 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett (1 nem szavazott) – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
83/2010.(IV.27.) önkormányzati határozata 

 
Kiváló Pedagógus cím adományozása Aradi Jánosné részére 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
„BÁTASZÉK Város Kiváló Pedagógusa” cím alapításáról és 
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adományozásáról szóló 8/2002. (V.06.) ÖKR számú rendelet 5. 
§-ában foglaltak alapján 

Aradi Jánosné sz. Görcs Zsuzsanna 

(sz.: Bátaszék, 1954. május 16. anyja neve: Kıvári Izabella, lak-
címe: Bátaszék, Budai u. 47.), a Kanizsai Dorottya Általános Is-
kola magyar tanárja részére, a közel négy évtizedes gyermek-
központú pedagógusi munkája és példamutató pedagógusi elhi-
vatottsága elismeréseként  

„BÁTASZÉK VÁROS KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA” 

címet adományozza. 

Határidı: 2010. évi Pedagógus Nap 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
                (a díj átadásáért) 
 
Határozatról értesül: kitüntetett 
                                   kitüntetett személyi anyaga 
                                   irattár 

 
 
 
Polgármester úr kér a képviselıket, hogy Kemény Lajos jelöltre adják le szavazataikat: 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 1 igen szavazattal, 9 nem 
szavazattal, 3 tartózkodás mellett (1 nem szavazott) – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
84/2010.(IV.27.) önkormányzati határozata 

 
Kiváló Pedagógus cím adományozása  
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
„BÁTASZÉK Város Kiváló Pedagógusa” cím alapításáról és 
adományozásáról szóló 8/2002. (V.06.) ÖKR számú rendelet 5. 
§-ában foglaltak alapján Kemény Lajos mb. fıigazgató részére a 
„Kiváló Pedagógus” cím adományozását nem támogatja. 

Határidı: 2010. május 15. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
                (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: javaslattevı 
                                    irattár 
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Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, a polgármester úr a képviselı-testületi ülést 
16.55 órakor bezárta. 
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 Bognár Jenı Dr. Bozsolik Róbert 
 polgármester jegyzı 
                                                                                                            címzetes fıjegyzı 
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