BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
Bátaszék, Szabadság u. 4. 7140
Telefon: 74/491-958

Szám: 2387-13/2010./HSZG.

JEGYZİKÖNYV
mely készült Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. június 29-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, Rigler Gyula, Tresz Gábor,
képviselık (összesen: 11 fı)

Távol maradt:

Péter Géza, Dr. Somosi Szabolcs, Sümegi József képviselık (összesen:
3 fı)

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Bozsolik Róbert címzetes fıjegyzı,
Skoda Ferenc aljegyzı,
Zeyer Imre, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı,
Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı,
Tafnerné Fáll Erika oktatási referens
Kemény Lajos mb. fıigazgató,
Kiss István Lászlóné óvodavezetı,
Mészáros István igazgató,
Borosné Simon Zsuzsanna Gk. vezetı,
Sági Lajosné könyvtárvezetı,
Farkas András közterület-felügyelı.

Bognár Jenı polgármester úr köszönti a képviselı-testület tagjait, majd megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mivel 11 képviselı jelen van. Ezután javaslatot tesz a meghívóban szereplı napirendi pontokra, azzal a módosítással, hogy a zárt ülések közé legyen felvéve 23.
napirendként Petri Attiláné albérleti támogatása.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendi javaslatokat –
egyhangúlag, 11 igen szavazattal,– elfogadta, így a testületi ülés napirendje az alábbiak szerint alakult:

N a p i r e n d

e l ı t t

•

Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységrıl valamint az elızı üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekrıl
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

•

Kérdések

•

Interpellációk, bejelentések

Napirendi pontok:
1. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 4/2010. (III.08.) önkormányzati
rendelet módosítása
(106 sz. elıterjesztés)
2. A B-A-P Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ 2010/2011. tanévben indítható osztály – és csoportszámának véleményezése
(121. sz. elıterjesztés)
3. A városi oktatási intézményekben fizetendı térítési díjak, tandíjak és költségtérítések összegeinek megállapításáról szóló 9/2006. (V.08.) KTR. sz. rendelet módosítása
(120.sz. elıterjesztés)
4. A BAP MOK intézmény egyes épületeinek felújításához kapcsolódó többletmunkák
költségeinek biztosítása
(113.sz. elıterjesztés)
5. Szekszárd-Tolnai Kistérség kulturális és közmővelıdési stratégiájának és rövid távú
operatív programjának elfogadása
(117.sz. elıterjesztés)
6. Települési esélyegyenlıségi terv jóváhagyása
(110. sz. elıterjesztés)
7. A „Teleházi” szolgáltatások további biztosításához szükséges feltételek jóváhagyása
(123. sz. elıterjesztés)
8. Iparterület bérletére vonatkozó szerzıdés jóváhagyása
(109. sz. elıterjesztés)
9. Tájékoztató az esızések miatti vízkár-elhárítási feladatok végrehajtásáról
(111.sz. elıterjesztés)
10. A Társadalmi Ellenırzı Tájékoztatás Társulás Társulási megállapodás II. számú
módosítása
(112. sz. elıterjesztés)
11. Bátaszék kötet értékesítési árának megállapítása
(114. sz. elıterjesztés)
12. A 2010. évi önkormányzati közfoglalkoztatási program módosítása
(115. sz. elıterjesztés)
13. Pörböly önkormányzatával kötendı megállapodás jóváhagyása
(116. sz. elıterjesztés)
14. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás 2009. évi
mőködésérıl
(118. sz. elıterjesztés)
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15. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
2009. évi mőködésérıl
(119. sz. elıterjesztés)
16. A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
új társulási megállapodásának jóváhagyása
(107.sz. elıterjesztés)
17. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása
(108. sz. elıterjesztés)
18. Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és mőködési Szabályzatának módosítása
(122.sz. elıterjesztés)
19. Reklám és információs táblarendszer kihelyezésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása
(125.sz. elıterjesztés)
20. Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség Javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása
(124.sz. elıterjesztés)
21. A Tájház felújításának jóváhagyása
(126.sz. elıterjesztés)
22. Telekértékesítési kedvezmény-rendszer jóváhagyása
(7.sz. elıterjesztés)
23. Petri Attiláné albérleti támogatása (ZÁRT ülésen)
(szóbeli elıterjesztés)
24. „PRO URBE” elismerés adományozása (ZÁRT ülésen)
(127.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 tevékenységrıl valamint az elızı üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekrıl
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Bognár Jenı: Nagyon mozgalmas életet éltünk a két ülés között. Köszönet a Triatlon verseny
megszervezéséért, rendkívül népszerő volt, jól sikerült.
Szőkebb körben köszönetet mondanék polgárıröknek a Hısök napi megemlékezésért. Van
egy hısi katona, pilóta, akinek a sírját sikerült felderíteni és a család eljött, rendbe fogja hozni.
Július 3-án Kaposváron aláírtuk a cigányárok pályázatát. Valamikor augusztus végén szeptemberben elkezdıdik és két hónap alatt el fog készülni.
Köszöntöttük a pedagógusokat 4-én.
Szeretnék gratulálni a 5-ei nagycsaládos rendezvényhez, három megye nagycsaládosai voltak
Bátaszéken hatalmas rendezvény volt.
Fogadtam a soproni óvónıket, gratulálok, hogy ez a kapcsolat nem szakadt meg.
Részt vettem a Tolna megye Idısek otthonának a rendezvényén, 11 intézmény programjait
néztük végig.
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Gratulálok Mészáros igazgató úrnak, meg volt az elsı ballagás a körülményekhez képest szép
volt, úgy gondolom, hogy a háttér az egy biztató háttér, még ha most mostoha állapotok vannak.
BSE ülésen vettem részt, ahol a beszámolót hallgattam meg. Gratulálok a BSE vezetésének és
a sportvezetıknek, mert tisztességes és nagyon korrekt munkát végezett minden szakosztály.
22-én az elıírásnak megfelelıen viszonylag szők körben, a Bajai úti csomópont átadásra került sor. Ide hívtuk meg a vakokat és gyengén látókat, akik megkapták a távirányító szerkezetet, amivel ott könnyen hangra tudnak közlekedni.
26-án az alsónyéki fesztiválon vettem részt délután, utána bukovinai székelyeknek volt egy
rendezvénye.
27-én zarándokútra indultunk Bátára, szép volt kellemes volt.
A vízzel kapcsolatban szándékosan nem tértem, ki majd a napirendi pontnál szeretnék róla
beszélni.

Kérdés és hozzászólás nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
111/2010.(VI.29.) önkormányzati határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti
tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 203/2009.
(IX.29.) KT. számú határozata, a 62, 63/2010.(III.30.), a 86/2010.
(V.11.), a 88/2010. (V.11.), 89/2010.(V.20.), 91, 92, 93, 94, 95,
96/2010.(V.25.), a 100, 101, 102, 103/2010.(V.25.), a 104, 105, 106,
107/2010.(V.26.), 110/2010.(V.29.), 85/2010.(IV.27.), a 82, 83,
84/2010.(IV.27.) önkormányzati határozata lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a 11/2010.(V.31.) önkormányzati rendeletek kihirdetésérıl, valamint a két ülés közötti tevékenységrıl szóló szóbeli
tájékoztatót elfogadja, a megtett végrehajtási intézkedéseket jóváhagyja.
A képviselı-testület egyúttal a 71/2010.(IV.27.) önkormányzati határozat végrehajtásának határidejét 2010. szeptember 01-re, a 87/2010.
(V.11.) önkormányzati határozat végrehajtásának határidejét 2010.
augusztus 30-ra módosítja.
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N a p i r e n d i
1.

p o n t o k

t á r g y a l á s a :

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 4/2010.(III.08.) önkormányzati
rendelet módosítása
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett.

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 rendelettervezetet – változtatás nélkül – elfogadásra javasolja.
Dr.Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet –
változtatás nélkül – elfogadásra javasolja.

H o z z á s z ó l á s:
Dr.Bozsolik Róbert: E napirend kapcsán kiosztottunk egy határozati javaslat tervezetet is,
mégpedig a Petıfi Sándor Mővelıdési Ház udvarrészének burkolat rekonstrukciójára vonatkozóan. Többször elhangzott, hogy az elkövetkezendı idıszakban több olyan rendezvényt
bonyolít Bátaszék városa, amelynek egyik fontos helyszíne lesz a Petıfi Sándor Mővelıdési
Ház. Vannak olyan dolgok, amelyeket nem lehet elszalasztani ez pedig ebbe a kategóriába
tartozik. Az udvari rész állapota nemcsak esztétikai szempontból nem elfogadható, hanem
balesetveszélyes is. Három jelentıs rendezvény is lesz a közeljövıben, Euró-móka, 15 éves
város évforduló rendezvényei ott fognak zajlani, illetve szeptember 1-jén a megyenap egyik
eseményének lesz a helyszíne. Az építési iroda kollegái kidolgoztak egy javaslatot, amely
szerint 900 ezer forint lenne szükséges ahhoz, hogy ezt az udvari rekonstrukciót végre tudjuk
hajtani.
Kérjük a képviselı-testületet, hogy a költségvetési rendelet mellett ezt a határozati javaslatot
is támogassa annak érdekében, hogy az elkövetkezendı 2 és fél hétben az Euró-mókáig ezt a
teret meg tudjuk újítani és át tudjuk építeni.
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

5

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
112/2010.(VI.29.) önkormányzati határozata
a mővelıdési ház udvari részén történı burkolatépítésrıl
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Petıfi
Sándor Mővelıdési Ház udvari részén a tér burkolat rekonstrukcióját határozza el.
A térburkolat rekonstrukciójához 900.000 Ft-ot a képviselıtestület az önkormányzat 2010. évi költségvetésébıl a tartalékkeret terhére biztosít.
A képviselı-testület megbízza a város polgármesterét a burkolatépítésre vonatkozó vállalkozói szerzıdésnek az önkormányzat
nevében történı aláírásával.
Határidı: 2010. július 15.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: építési és városüzemeltetési iroda
pénzügyi iroda
Petıfi Sándor Mővelıdési Ház
irattár

Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2010. évi
költségvetésérıl szóló 4/2010.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló és a jegyzıkönyv mellékletét képezı 12/2010.(VI.30.) önkormányzati rendeletet – egyhangúlag, 11
igen szavazattal – megalkotta.

2.

A B-A-P Mikrotérségi Nevelési- Oktatási Központ 2010/2011. tanévben indítható
osztály- és csoportszámának véleményezése
Elıterjesztı: Bognár Jenı Társulási Tanács Elnöke

Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett.
Bizottságok véleményei:
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdés, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A
bizottság a határozati javaslatot – a jegyzı szóbeli kiegészítésével - elfogadásra javasolja.
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot –
a jegyzı szóbeli kiegészítésével - elfogadásra javasolja.
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H o z z á s z ó l á s:
Dr. Bozsolik Róbert: Csak a határozati javaslat pontosítása miatt kértem szót. A tegnapi nap
folyamán Alsónyék önkormányzata is támogatással illetve elfogadásra javasolta a határozati
javaslatot, mivel az óvoda esetében ıket érinti egy jelentısebb változtatás. Pontosítva a határozati javaslatot a képviselı-testület az eredeti anyagban június 1-je van, de 2010. szeptember
1-jei hatállyal javasoljuk bevezetni a határozati javaslatban megfogalmazottakat. A határozati
javaslat a BAP MOK városi óvoda intézményegységében 1 bölcsıdei csoport indítására teszünk javaslatot, a Kanizsai Dorottya Általános Iskola intézményegységnél szintén 2010.
szeptember 1-jei hatállyal támogatnánk bevezetni a pontos számok pedagógus álláshelyben
64,69 nem pedagógus álláshelyben 32,88 összességében 97,57 álláshely. A II. Géza Gimnáziumnál szintén 2010. szeptember 1-jei hatállyal támogatnák a határozati javaslatot bevezetni
mindezekkel összességében a BAP-MOK intézményben 167,31 álláshely igényt tudna biztosítani a képviselı-testület illetve a társulási tanács 2010. szeptember 1-jei napjával. Javasoljuk
a képviselı-testületnek, hogy ebben a formában szíveskedjenek a határozati javaslatot támogatni.
Kemény Lajos: Tudni kell azt, hogy bizonyos munkakörök átalakulnak. Eddig a főtıi munkakör volt az, amely két embert igényelt és emellett látták el az ételszállítás feladatait, hiszen
a meglévı kazánok állandó felügyeletet igényeltek, onnan nem lehetet volna elmenni. Viszont
ha automatakazánok kerülnek beépítésre, innentıl kezdve ez a feladat gyakorlatilag meg fog
szőnni az iskolában. Megmarad viszont az ételszállítási feladat, tehát az a 3 ember általános
karbantartói feladatokat kell, hogy ellássanak az intézményegységnél. Azért célszerő a karbantartókat is egy helyrıl irányítani, hogy a munkák megfelelıen legyenek elosztva.
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzı által ismertetett
javításokkal – egyhangúlag, 11 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 113/2010.(VI.29.) önkormányzati határozata
a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat (rövidítve: B-A-P MOK) 2010/2011. nevelési évben illetve tanévben
indítandó osztály- és csoportszámainak meghatározása
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta BátaszékAlsónyék-Pörböly önkormányzatainak Mikrotérségi Integrált Oktatási Intézményfenntartó Társulás Tanácsának, a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: B-A-P MOK) 2010/2011. nevelési évben illetve tanévben indítható csoportjaira, osztályaira vonatkozó javaslatát,
és az intézmény fenntartására kötött társulási megállapodás II. fejezetében (A Társulási Tanács neve, mőködése) foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta:
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1. B-A-P MOK Városi Óvoda intézményegység:
A képviselı-testület 2010. szeptember 01-jei hatállyal támogatja;
I.1.

I.2.

I.3.

I.4.

A képviselı-testület támogatja, hogy a B-A-P MOK Városi Óvoda intézményegységében 12 napközis óvodai csoport - ebbıl 4 német nemzetiségi csoport -, valamint 1 bölcsıdei csoport induljon.
A képviselı-testület támogatja azzal, hogy a B-A-P MOK óvodai intézményegysége részére fenntartója, a Társulási Tanács engedélyezze az alsónyéki tagóvoda
egy csoportjának a csoportlétszám túllépést – 20 %-kal – a Közoktatási törvény
102. § (2) bekezdés c.) pontja szerinti hatáskörében.
A képviselı-testület támogatja, hogy a Társulási Tanács kérje fel az óvodavezetıt,
valamint a jegyzıt, hogy készítsék el, és ezt követıen küldjék meg a szükséges
dokumentumokat az Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának, melyben a fenntartó kérelmezi a B-A-P MOK alsónyéki tagóvodájának egy csoportjában a maximális létszámtól való eltérést, további 10 %-kal.
A képviselı-testület egyetért a B-A-P MOK Városi Óvoda intézményegységében
betölthetı álláshelyekkel az alábbiak szerint:
- 3,75 bölcsıdei dolgozó
- 23 óvodapedagógus álláshely
ebbıl 1 óvodavezetıi álláshely; 18 bátaszéki óvodapedagógus álláshely
2 alsónyéki óvodapedagógus álláshely
2 pörbölyi óvodapedagógus álláshely
- 11 dajka álláshely
- 1 óvodatitkári álláshely
- 1,5 konyhalányi álláshely
- 0,7 álláshely a munkaidı kedvezménybıl adódó túlmunkára (6 óra vezetı
helyettesi órakedv.; 4 óra gyermekvédelmi munka ellátására; 3 óra
munkaközösség vezetıknek; 1,5 óra szakszervezeti munkára, amit nem
pedagógus alkalmazott lát el; 6,4 óra közalkalmazotti tanácsban végzett
munkára)
___________________________________________________
Összesen: 40,95 álláshely

2. B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola intézményegység:
A képviselı-testület 2010. szeptember 01-jei hatállyal támogatja;
2/a. hogy a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola intézményegységében a 27 osztályt, a következık szerint: 25 osztályt Bátaszéken; 2 összevont
gyógypedagógiai osztályt szintén Bátaszéken; Pörbölyön 2 összevont (1-2.
évfolyam és 3-4. évfolyam) alsótagozatos osztályt. A fent említett osztályokon kívül Bátaszéken 9 napközis csoportot, Pörbölyön 1 napközis csoportot
indítson,
2/b. továbbá támogatja az intézményegységben betölthetı álláshelyek az alábbiak szerint kerüljenek meghatározásra:
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a.) 64,69 pedagógus álláshely
b.) 32,88 nem pedagógus közalkalmazotti álláshely
______________________________________
Összesen: 97,57 álláshely

3. B-A-P MOK II. Géza Gimnázium intézményegység:
A képviselı-testület 2010. szeptember 01-jei hatállyal támogatja;
3/a. hogy a B-A-P MOK II. Géza Gimnázium intézményegységében a következı osztályok induljanak:
- 6 hat évfolyamos gimnáziumi osztályt,
- 4 hagyományos gimnáziumi osztályt (melyek 9. évfolyamon nyelvi
elıképzıvel indultak)
- 1 nyelvi csoportot (mely a 9. évfolyamon indul)
- 1 levelezı gimnáziumi osztály
3/b. hogy az intézményegységben betölthetı álláshelyek az alábbiak szerint kerüljenek meghatározásra:
1. 26,29 pedagógus álláshely
2. 2,5 egyéb dolgozói álláshely
______________________________________
Összesen: 28,79 álláshely
INTÉZMÉNY MINDÖSSZESEN: 167,31 álláshely
A képviselı-testület egyúttal a 159/2008.(X.7.) és a 144/2009.(VI.30.) KT. számú
határozatokat 2010. augusztus 31-ével hatályon kívül helyezi.
Határidı: 2010. július 05.
Felelıs: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Bognár Jenı Társulási Tanács elnöke
Tafnerné Fáll Erika kult.-okt. referens
irattár

3.
A városi oktatási intézményekben fizetendı térítési díjak, tandíjak és költségtérítések összegeinek megállapításáról szóló 9/2006. (V.08.) KTR. sz. rendelet módosítása
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı

Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett.
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Bizottságok véleményei:
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdés, Oktatási, Ifjúsági és Sport 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.

Hozzászólás:
Kemény Lajos: Az oktatási törvény leírja a közoktatásban ingyenesen igénybe vehetı szolgáltatásokat, leírja azokat a szolgáltatásokat, amelyek térítési díj ellenében vehetık igénybe,
ezek a valóságos költségnek valami töredékét jelenti és leírják a tandíj ellenébe igénybe vehetı szolgáltatásokat, amelyek viszont a teljes költség megtérítését jelenti. Sajnos az a helyzet,
hogy az önkormányzat által ezen a területen évekkel ezelıtt létrehozott rendelet az igyekezett
a lehetı minimális összeget megállapítani a térítési díjak esetében, hogy minél kevesebbet
kelljen fizetni azoknak, akik ezeket igénybe veszik, és ez alapvetıen az alapfokú mővészetoktatásra vonatkozik. Itt lehetıség van a törvény szerint, hogy a bekerülési költség 5-15 %-a
közötti összeget állapítson meg. Annak idején ez 5 % -on lett megállapítva és ez azóta is élt a
rendeletben és a mostani módosítás sem kíván ezen változtatni, pontosan azért, hogy ez a fajta
szükséglet és igény Bátaszéken megmaradhasson, hiszen jól tudjuk, ha nagyon magas lenne a
térítési díj, akkor azt bizony a szülık nem tudnák megfizetni, és félı lenne, hogy elsorvadna
ez a tevékenység. Ezzel szemben azonban van egy olyan másik mulasztásunk, amely nem
került bele a rendeletbe tudniillik elıírja azt a törvény, hogy ha a gyereknek a tanulmányi
eredménye olyan jó, hogy kitőnı vagy jeles akkor lehetıség van arra, hogy ezt a térítési díjat
csökkentse az intézmény, illetve az önkormányzat és ezeket a kiegészítéseket kellett beletenni
ebbe a rendeletbe. Felhívnám a figyelmet arra, hogy majd hogy nem úgy tőnik, hogy ez a fajta
beillesztés meddı tevékenység a mi részünkrıl, van egy olyan költségvetési törvényi határozat, amely meghatározza, hogy legkevesebb mennyit kell fizetni a szülınek, ami viszont a
minden évben adott állami támogatás normatívához van kötve annak a 10-20 %-hoz és jelen
pillanatban ez a 10-20 % összeg magasabb, mint amit az önkormányzat szeretne kérni. Következésképpen hiába szeretnénk csökkenteni a gyerek térítési díját jó tanulmányi eredmény
miatt a másik oldalon lévı pénzügyi szabályzat, ezt nem teszi lehetıvé. Mégis úgy gondolom,
hogy érdemes ezt megjeleníteni ebben a rendeletbe, mert ha egyszer valahol megfordul ez a
dolog, hogy többet kell majd esetleg valami miatt fizetni a szülınek és ez alá az érték alá tudnánk menni akkor mégis azok a gyerekek, akiknek a tanulmányi eredménye kiváló azok valamiféle kedvezményt kaphassanak. A másik, amirıl szintén szeretnék szólni ez gyakorlatilag
nem került be a módosítási javaslatba, hogy szociális helyzet miatt szeretett volna egy szülı
kedvezmény kapni, de igazán nem alkalmaztuk még korábban soha. Szeretném elmondani
mindenkinek, hogy az olyan szituáció, hogy az állam a mővészet oktatásban 1 tanuló után
csak egyfajta mővészeti ágra ad állami fejkotát, vagyis ha egy szülı úgy gondolja, hogy a
gyerekét kétfajta mővészeti ágra szeretné járatni akkor a törvény erejénél fogva a második
mővészeti ág költségeit tandíjként teljes összegbe be kell fizetnie, tehát ott nincs semmiféle
kedvezményes lehetıség. Amennyiben mégis kedvezményt adunk akkor azt kell tudomásul
venni, hogy az általunk adott kedvezménynek a hiánya az nem a szülı részérıl, nem az állam
részérıl, hanem az önkormányzat részérıl kerül megfizetésre. Tudni kell, hogy évente 2-3
gyerek van ilyen, aki a tandíját ki is fizeti.1-1 ilyen esetet a rendelet és az intézmény is tud
kezelni, azonban ez ha tömegessé válna akkor biztos, hogy korlátokat kell állítani.
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Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a városi oktatási intézményekben fizetendı térítési díjak, tandíjak és költségtérítések összegeinek megállapításáról
szóló 9/2006.(V.08.) KTR. számú rendelet módosításáról szóló és a jegyzıkönyv mellékletét
képezı 13/2010.(VI.30.) önkormányzati rendeletet – egyhangúlag, 11 igen szavazattal – megalkotta.

4.
A BAP MOK intézmény egyes épületeinek felújításához kapcsolódó többletmunkák költségeinek biztosítása
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Szóbeli kiegészítés:
Dr.Bozsolik Róbert: A mai nap folyamán derült ki a Gimnáziumnál, hogy a folyosórész alatt
ahol pince van a pince felett gyakorlatilag 7 cm máladozó födémmel lett a folyosórész kialakítva, ott máris költségek merülnek fel a teljes pincerendszert alá kell tömedékelni, meg kell
erısíteni. Itt is nagy szerencse, hogy a Gimnázium tanulói nem szakadtak be. Ez is jelentıs
költségnövekedést fog eredményezni. Valamennyi költséget a kivitelezı be tud vállalni, de
sajnos nekünk is szembesülni kell ezekkel a plusz költségekkel.

Bizottság véleménye:
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:
Bognár Jenı: A pénzügyi bizottsági ülésen hangzott el, hogy legalább a szeptemberi ülésig jó
lenne tisztán látni, hogy esetleg milyen költségek merülnek még fel, hogy ezzel már a következı testület ne szembesüljön. Ez a villanyvezeték már nagyon indokolt. Fıigazgató úr elmondta, hogy a keletkezı hulladék vasakból szeretnének annyit megspórolni, hogy néhány
teremben egy-egy tisztasági meszelés megtörténhessen. Az óvodában az aljzat megbontásánál
derült ki, hogy teljesen szétrohadt a tartórész és nagyon nagy csoda, hogy a gyerekek nem
szakadtak be, mert alatta pince van. Ezt meg kellett erısíteni. Az óvodánál a kerítést is meg
kell majd csinálni. Ennek még lesz költsége, de augusztus végéig szeretnénk ezeket lezárni.

Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
114/2010.(VI.29.) önkormányzati határozata
Iskola integrációs projekthez többlet forrás biztosításáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı–testülete a BAP
MOK intézménye Kanizsai Dorottya Általános Iskola és a II. Géza
Gimnázium intézményegységei épületeinek folyosóin a villamos
gerinchálózat újjáépítését határozza el.
A képviselı–testület a villamoshálózat újjáépítéséhez 4.350.000 Ft
összeget biztosít az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános tartalékkeret terhére, egyúttal megbízza a város polgármesterét, hogy a kivitelezés érdekében kérjen be ajánlatokat, és a legjobb ajánlattevıvel kössön szerzıdést
Határidı: 2010. szeptember 3.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül:

BAP MOK fıigazgatója
építési és városüzemeltetési iroda
pénzügyi iroda
projektmenedzsment
irattár

5.
Szekszárd-Tolna Kistérség kulturális és közmővelıdési stratégiájának és rövid
távú operatív programjának elfogadása
Elıterjesztı: Tafnerné Fáll Erika kulturális és oktatási referens

Az elıterjesztı szóbeli kiegészítés nem tett.
Bizottság véleménye:
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdés, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A
bizottság a határozati javaslatot és az operatív programot változtatás nélkül elfogadásra javasolja.

Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
115/2010.(VI.29.) önkormányzati határozata
Szekszárd-Tolnai Kistérség kulturális és közmővelıdési stratégiájának és rövidtávú operatív programjának elfogadásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Szekszárd-Tolnai Kistérség kulturális és közmővelıdési stratégiáját
és rövidtávú operatív programját – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.
Határidı: 2010. július 15.
Felelıs: Skoda Ferenc aljegyzı
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Szd. és Térsége TKT munkaszervezete
kult.-okt. referens
irattár

6.
Települési esélyegyenlıségi terv jóváhagyása
Elıterjesztı: Dr.Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı

Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett.
Bizottság véleménye:
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság az új határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja.

H o z z á s z ó l á s:
Dr.Bozsolik Róbert: Bizottsági ülésen már az új határozati javaslatról szavaztak, ami gyakorlatilag 300 ezer Ft.-ot biztosít a költségvetés általános tartalékkeret terhére, és a képviselıtestület felhatalmazza a polgármester urat az erre vonatkozó szerzıdés megkötésére. Ezt kérnénk, hogy erre szavazzunk.
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal– az alábbi határozatot hozta:
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
116/2010.(VI.29.) önkormányzati határozata
Bátaszék város esélyegyenlıségi programjának elkészítésérıl
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete;
1.) a település esélyegyenlıségi programjának elkészítésére
vonatkozó elıterjesztést megtárgyalta, a program
elkészítésével egyetért,
2.) felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a beérkezett
árajánlatok közül kiválassza a legkedvezıbb ajánlatot és
ehhez maximum bruttó 300.000 Ft, azaz háromszázezer
forintot biztosít az önkormányzat 2010. évi költségvetés
általános tartalék kerete terhére, és egyben felkéri, hogy
döntésérıl tájékoztassa a képviselı-testületet az augusztusi
testületi ülésen.
Határidı: 2010. augusztus 31.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: pénzügyi iroda
ig. csop. vez.
irattár

7.

A „Teleházi” szolgáltatások további biztosításához szükséges feltételek jóváhagyása
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Szóbeli kiegészítést nem tett az elıterjesztı.

Bizottságok véleményei:
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A
bizottság a határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot
változtatás nélkül elfogadásra javasolja.

Hozzászólás:

Bognár Jenı: Aljegyzı úrék ezt tökéletesen körbejárták. Voltak elképzelések, hogy a könyvtár melletti kis helyiséget, ami az Áfész tulajdona bérelnénk, hozzácsatolnánk, de ez kiesett a
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variációk közül. A megítélésünk az, hogy jelen pillanatban ezekkel az új gépekkel ezt a funkciót a könyvtárba ha kicsit szőkösen is de el tudjuk látni. Eleget tudunk adni a Teleházi feladatoknak, másrészt biztosítani tudjuk a fiataloknak a számítógépek használatát új gépekkel.

Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatokat hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
117/2010.(VI.29.) önkormányzati határozata
a „Teleházi” szolgáltatások további biztosításához szükséges feltételek jóváhagyása
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete;
a.) a Szövetség Dél-Tolnáért Egyesülettel – a Budai u. 25. szám
alatti ingatlan használatára - kötött szerzıdést 2010.
augusztus 31-ével felmondja,
b.) - figyelemmel a Szövetség Dél-Tolnáért Egyesület
245/1999.(XII.14.) ÖKH számú határozatával jóváhagyott
Alapító Okirat II. fejezet 4.) pontjában foglaltakra -, a
Szövetség Dél-Tolnáért Egyesületbıl 2010. augusztus 31ével kilép.
c.) egyúttal a 245/1999.(XII.14.) ÖKH számú határozatát 2010.
augusztus 31-ével hatályon kívül helyezi.
Határidı: 2010. augusztus 31.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: Szövetség Dél-Tolnáért Egyesület
pénzügyi iroda
irattár

8.
Iparterület bérletére vonatkozó szerzıdés jóváhagyása
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Szóbeli kiegészítést nem tett az elıterjesztı.
Bizottság véleménye:
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot
változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
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Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatokat hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
118/2010.(VI.29.) önkormányzati határozata
METALLO-Flex Kft.-vel kötött bérleti szerzıdés jóváhagyásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a
METALLO-Flex Kft.-vel (Székhely: 1042 Budapest, Virág u
39. fsz 1; Cg: 01-09-908246) az önkormányzat tulajdonában álló
bonyhádi úti iparterületen található 61/21 hrsz.-u ingatlan 3.000
m2-nyi részének bérletére szóló bérleti szerzıdést - a határozat
melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: METALLO-Flex Kft.-vel (Székhely:
1042 Budapest,Virág u 39.fsz 1.
pénzügyi iroda
építési és városüzemeltetési iroda
irattár

9.
Tájékoztató az esızések miatti vízkár-elhárítási feladatok végrehajtásáról
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
Szóbeli kiegészítés:
Bognár Jenı: A város életében nagyon sok kérdést és problémát vetett fel. Az öregek szerint
nagyon régen volt ilyenre példa. Nagyon szépen köszönöm azoknak az embereknek a segítségét, akik minden hívás és szó nélkül jöttek és rakták a zsákokat, lapátolták a homokot. Jelen
pillanatban egy család van, akinek a háza életveszélyes lett, ki kell onnan ıket költözteni. Petıfi utcában van még egy ilyen helyzet. Kérem a lakosságot, értsék meg a vezetıket, akiknek
abban a pillanatban kell dönteni. Rendkívül sajnálom a mezıgazdasággal foglalkozó embereket, akiknek elöntötte a Lajvér-patak a földjét. De ha a Lajvér-patak nem szakad át a patak
jobb oldali része, akkor fenn állhatott volna az a veszély, hogy a Kolozsvári utcát elöntötte
volna a víz. Ezeket a problémákat a védelmi bizottsági ülésen fel fogjuk vetni. Az, hogy majd
a vis maior keretbıl mennyit fogunk kapni azt nem tudni. De próbálkozunk és beadjuk az
igényünket. Összevont vízrendezési tervet kell majd készíteni. Fel kell készülni, és errıl szólnak a határozati javaslatok is. Amit lehetett megtettünk. Adjuk be a pályázatot, és majd meglátjuk mit sikerül kihozni.
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Legyünk tisztába azzal is, hogy a Bát-Grill rendszere olyan, hogy toll és vér nem jöhet ki.
Ellenben van egy része, amikor kitisztítják a vágóüzemet, lemossák a falakat és ott valóban
véres víz van. Ennek egy része szippantásra kerül, de óhatatlanul bekerül a rendszerbe. Kint
voltak az ÁNTSZ-tıl is, nem fertızı, de nem egy szerencsés dolog. Utasításba adtuk a Vízmőnek hogy tegyenek javaslatot a probléma megoldására. Sajnos a Mozi tér a legmélyebb
pont. Amit lehet, megpróbálunk elrendezni.

Dr.Bozsolik Róbert címzetes fıjegyzı úr tájékoztatást adott az esızésekkel kapcsolatos károkról valamint a csapadékvíz-rendszer problémáiról.
Bizottság véleménye:
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatokat
változtatás nélkül elfogadásra javasolja.

H o z z á s z ó l á s:
Dr.Bonnyai József: Én a helyzetkezeléssel kapcsolatban szeretnék pár szót szólni. Megítélésem szerint, ha valóban olyan szükséghelyzet alakul ki, amely lakhatásra alkalmas ingatlanokat veszélyeztet, emberi életet veszélyhelyzetet akkor vita sem merülhet fel arra vonatkozólag, hogy ez a vízmennyiség kiengedhetı mezıgazdasági területre. Ésszerősíteni lehetne ezt a
dolgot, annyiban, hogy ameddig meg nem valósul, az átfogó rendezési terv akkor a saját berkeinken belül szakemberek bevonásával kijelölhetnénk olyan kevésbé értékes mezıgazdasági
területeket, amiket a szükséghelyzet kezelésére felhasználnánk és gyakorlatilag természetesen
az ezzel kapcsolatban felmerülı károk kezelése az egy közös össztársadalmi feladat lenne.
Dr.Szabó Ákos: Sor hiányosságra hívták fel figyelmünket, amit rendezni kell, elmúlt években
is történtek folyamatosan lépések a belsı csapadékvíz elvezetésre, de azt gondolom, hogy
nem értünk ennek a végére. A vízelvezetı árkaink utcánként nincsenek rendbe téve. A nagyobb árkoknál is történtek munkálatok, de egészére ezek nem álltak össze. A vízfolyások
illetve elvezetık partjai mővelt területek sokszor, ahol elhordásra került a töltés, aminek következtében a víz kiömlött. Ezeket meg kell nézni, ezeket a mőveléseket meg kell tiltani.
Amik itt elhangzottak azokon el kell indulni és ciklusoktól függetlenül meg kell tenni a lépéseket.

Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 119/2010.(VI.29.) önkormányzati
határozata
a 2010. május 15-i esızéssel kapcsolatos védekezési költségekrıl

A Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselıtestülete ülésén úgy határozott, hogy a vis
maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: A május 15-ei nagymértékő esızés következtében a Lajvér patak, valamint a Kövesdi árok, Cigány árok vízszintje oly mértékben emelkedett, hogy elöntéssel veszélyeztette a település több részét.
Helye: Lajvér patak belterületi szakasza Kolozsvári utca hátsó része (1903), Kövesdi árok
(736, 742/1 hrsz, Rácz töltés ), Kövesdi árok Mozi tér környéki szakasza (717 hrsz.), Kövesdi
árok dr. Hermann Egyed utca melletti szakasza (1973/20 hrsz.), Dolina utca (1960/37 hrsz.),
Perczel utca (399 hrsz.).
A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés

2010. év

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

adatok Ft-ban
%

116 730 Ft
Ft
Ft
272 369 Ft
389 099 Ft

30

70
100

- A védekezési munkálatok összköltsége 389 099 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem
tudja/részben tudja (megfelelı rész aláhúzandó) biztosítani.
- Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a káreseménnyel
érintett 399, 1960/37, 742/1, 717, 736, 1903, 1973/20 hrsz.-ú ingatlanok Bátaszék Város Önkormányzatának tulajdonát képezi.
- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással rendelkezik/nem rendelkezik* (a megfelelı rész aláhúzandó)
- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt (a megfelelı
rész aláhúzandó.)
- Az önkormányzat más – a tulajdonában lévı – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni /
nem tudja ellátni (a megfelelı rész aláhúzandó).
A Képviselı-testület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésrıl szóló 4/2010 (III.08.)
önkormányzati rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Határidı: 2010. július 10.
Felelıs: Adorjáni Márta irodavezetı
(a támogatási igény benyújtásáért)
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Határozatról értesül: ép. és városüz. iroda
pénzügyi iroda
irattár

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 120/2010.(VI.29.) önkormányzati
határozata
a 2010. június 2-ai esızéssel kapcsolatos védekezési költségekrıl

A Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete ülésén úgy határozott, hogy a vis
maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: 2010. június 2-ai nagymértékő esızés következtében a Lajvér
patak, valamint a Kövesdi árok, Cigány árok vízszintje oly mértékben emelkedett, hogy elöntötte a település több részét.
Helye: Lajvér patak belterületi szakasza Kolozsvári utca hátsó része (1903), Kövesdi árok
(736, 742/1 hrsz, Rácz töltés, Kövesdi árok Mozi tér környéki szakasza (717 hrsz.), Mozi tér
(716/113 hrsz.), Diófa sor (472/241 hrsz.), Toldi utca (716/108 hrsz.), József A. utca (716/53
hrsz.), Dolina utca (1960/37 hrsz.).
A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés

2010. év

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

adatok Ft-ban
%

421.703 Ft
Ft
Ft
983.975 Ft
1.405.678 Ft

30

70
100

- A védekezési munkálatok összköltsége 1.405.678 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat
nem tudja/részben tudja (megfelelı rész aláhúzandó) biztosítani.
- Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a káreseménnyel
érintett 742/1, 717, 736, 716/113, 472/241, 716/108, 716/53, 1960/37 hrsz-u ingatlanok
Bátaszék Város Önkormányzatának tulajdonát képezi.
- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik/nem rendelkezik* (a megfelelı rész aláhúzandó)
- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt (a megfelelı
rész aláhúzandó.)
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- Az önkormányzat más – a tulajdonában lévı – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni /
nem tudja ellátni (a megfelelı rész aláhúzandó).
A Képviselı-testület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésrıl szóló 4/2010 (III.08.)
önkormányzati rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Határidı: 2010. július 10.
Felelıs: Adorjáni Márta irodavezetı
(a támogatási igény benyújtásáért)
Határozatról értesül: ép. és városüz. iroda
pénzügyi iroda
irattár

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 121/2010.(VI.29.) önkormányzati
határozata
a 2010. június 2-ai esızések miatt a Bátaszék Kövesd 2333/5 hrsz-ú önkormányzati út
beszakadásával kapcsolatos költségekrıl

A Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete ülésén úgy határozott, hogy a vis
maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: 2010. június 2-én Kövesden az önkormányzat tulajdonában lévı
2333/5 hrsz-ú út (Tanya utca) partfal felıli oldalán 80-100 cm távolságra, mintegy 12 m hoszszan a partfal csúszására utaló suvasodásnyomok (repedések) alakultak ki. Az út alatt lévı
pincék beomlottak és a partfal omlásveszéllyel fenyegeti az alatta lévı ingatlanokat.
Helye: Bátaszék Kövesd Tanya utca (2333/5)
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés

2010. év

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

adatok Ft-ban
%

5.704.500 Ft
Ft
Ft
13.310.500 Ft
19.015.000 Ft

30

70
100

- A védekezési munkálatok összköltsége 19.015.000 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat
nem tudja/részben tudja (megfelelı rész aláhúzandó) biztosítani.
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- Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a káreseménnyel
érintett 2333/5 hrsz-u ingatlan Bátaszék Város Önkormányzatának tulajdonát képezi.
- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással rendelkezik/nem rendelkezik* (a megfelelı rész aláhúzandó)
- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt (a megfelelı
rész aláhúzandó.)
- Az önkormányzat más – a tulajdonában lévı – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni /
nem tudja ellátni (a megfelelı rész aláhúzandó).
A képviselı-testület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésrıl szóló 4/2010 (III.08.)
önkormányzati rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Határidı: 2010. július 10.
Felelıs: Adorjáni Márta irodavezetı
(a támogatási igény benyújtásáért)
Határozatról értesül: ép. és városüz. iroda
pénzügyi iroda
irattár

10. A Társadalmi Ellenırzı Tájékoztatás Társulás Társulási megállapodás II. számú
módosítása
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı

Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett.

Bizottságok véleményei:
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot és
a társulási megállapodás módosítását változtatás nélküli elfogadását javasolja.
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot
és a társulási megállapodás módosítását változtatás nélküli elfogadását javasolja.

Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
122/2010.(VI.29.) önkormányzati határozata
a Társadalmi Ellenırzı Tájékoztatás Társulás Társulási
megállapodás II. számú módosításáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a – 204/2002.(XII.12.) KTH számú határozattal elfogadott - Társadalmi Ellenırzı Tájékoztató Társulás társulási megállapodásának II. számú módosítását, és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselı-testület felhatalmazza a város polgármesterét annak
aláírására.
Határidı: 2010. július 31.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: TETT
irattár

11. Bátaszék kötet értékesítési árának megállapítása
Elıterjesztı: Dr.Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı

Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett.

Bizottságok véleményei:
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot
változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A
bizottság a határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja.

Hozzászólás és kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
123/2010.(VI.29.) önkormányzati határozata
Bátaszék – kisváros tájak és kultúrák találkozásában kötet értékesítési árának meghatározásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a
Bátaszék – kisváros tájak és kultúrák találkozásában kötet értékesítési árát a 15. éves városavató ünnepség rendezvényeinek idıtartama, valamit az Elszármazottak találkozója rendezvény alatt
mind a magyar, mind a német nyelvő kötetet kedvezményesen
4.000 Ft / kötet összegben , míg ezt követıen 6.000 Ft / kötet öszszegben határozza meg.
A képviselı-testület kötet értékesítésével a Keresztély Gyula Városi Könyvtár intézményt bízza meg.
Határidı: a városavató ünnepségsorozat, folyamatos
Felelıs: könyvtárvezetı
Határozatról értesül: Keresztély Gyula Városi Könyvtár
pénzügyi iroda
irattár

12.
A 2010. évi önkormányzati közfoglalkoztatási program módosítása
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Szóbeli kiegészítést az elıterjesztı nem tett.

Bizottságok véleményei:
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
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, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
124/2010.(VI.29.) önkormányzati határozata
Bátaszék város 2010 évi közfoglalkoztatási tervének módosításáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
37/A. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján Bátaszék város
2010. évi közfoglalkoztatási terv módosítását – a határozat mellékelte szerinti tartalommal – jóváhagyja.
A képviselı-testület a plusz 10 fı alkalmazásához szükséges
300.000.- Ft-ot biztosítja a városi önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére.
Határidı: 2010. június 30.
Felelıs: Skoda Ferenc aljegyzı
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: MÁK DDRI TM-i Ter. Ig., Szd
DDRMK
szociális és igazgatási csoportvezetı
pénzügyi iroda
irattár

13.
Pörböly önkormányzatával kötendı megállapodás jóváhagyása
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Szóbeli kiegészítés.
Dr.Bozsolik Róbert: A megállapodás 1.4 pontjában a pörbölyi önkormányzattal felvettük a
kapcsolatot, ık korábban leadtak egy számlaösszesítıt, amibe 2 728 ezer forint szerepelt ezen
a jogcímen kifizetett összeg. Átnézték a belsı ellenırzésük kapcsán és valójában ez az összeg
2 814 715 forint, amit ık Támop kifizetés gyanánt kiegyenlítettek. Ennek megfelelıen 2.3
pontban a Pörböly részére az 1 850 175 forint az 1 907 105 forint támogatási értékő mőködési célú támogatásban valósulna meg, és a 878 440 forinttal szemben 907 610 forint támogatási
értékő fejlesztési célú vissza nem térintendı támogatásként adnánk ezeket az összeget. Ennek
figyelembevételével javasoljuk a megállapodás tervezet jóváhagyását. A megállapodás arról
szól, hogy a két korábban külön futó pályázatot egybe kellett vonni, tekintettel arra, hogy egy
intézményben mőködik a feladat-ellátási helyek. A különálló önálló támogatási szerzıdések
alapján, amit Pörböly 2009. augusztus 25. és 2010. április 27. között kifizetett az önálló
Támop szerzıdés alapján, azt gyakorlatilag az egyesített szerzıdés szerint Bátaszék város
önkormányzata tudja majd leigényelni a közremőködı szervezettıl. Viszont e számlák alapján
Bátaszék Önkormányzata ezen megállapodás szerint tudja a Pörbölynek a már kifizetett támogatást visszautalni.
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Bizottságok véleményei:
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot és
a megállapodást változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot
és a megállapodást változtatás nélkül elfogadásra javasolja.

Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
125/2010.(VI.29.) önkormányzati határozata
a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0147. számú Támogatási szerzıdéshez kapcsolódó, Pörböly község önkormányzatával kötendı
megállapodás jóváhagyásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a TÁMOP3.1.4-08/2-2008-0147. számú támogatási szerzıdéshez kapcsolódó
és Pörböly község Önkormányzatával kötendı megállapodást a
jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, egyben
felhatalmazza a város polgármesterét annak aláírására.
Határidı: 2010. július 15. (megállapodás aláírására)
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: Pörböly község Önkormányzat
(megállapodással együtt)
pénzügyi iroda (megállapodással együtt)
projektmenedzsment (megállapodással együtt)
irattár

14.
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás
2009. évi mőködésérıl
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett.
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Bizottság véleménye:
Dr.Kostyálné Dr.Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja.

Hozzászólás és kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
126/2010.(IV.27.) önkormányzati határozata
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási
Társulás létrehozására kötött Társulás 2009. évi mőködésérıl
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – figyelemmel a társulási megállapodás 3.1 pontjában foglaltakra – a
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás 2009.
évi mőködésérıl szóló beszámolót megtárgyalta, az elıterjesztést
elfogadja.
Határidı: 2010. július 10.
Felelıs: Skoda Ferenc aljegyzı
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Szd MJV
irattár

15.
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2009. évi mőködésérıl
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett.

Bizottság véleménye:
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja.

Hozzászólás és kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
127/2010.(VI.29.) önkormányzati határozata
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás létrehozására kötött Társulás 2009. évi
mőködésérıl
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – figyelemmel a társulási megállapodás 3.1 pontjában foglaltakra – a
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2009. évi mőködésérıl szóló beszámolót megtárgyalta, az
elıterjesztést elfogadja.
Határidı: 2010. július 10.
Felelıs: Skoda Ferenc aljegyzı
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Szd MJV
irattár

16.
A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı

Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett.
Bizottságok véleményei:
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A bizottság az új társulási megállapodást változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság az új társulási
megállapodást változtatás nélkül elfogadásra javasolja.

Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
128/2010.(VI.29.) önkormányzati határozata
Szekszárd és Környéke Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás, új társulás megállapodásának jóváhagyásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.
§ (1) bekezdésének e.) pontjában kapott jogkörében eljárva Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával, Szekszárd és
Környéke Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás létrehozására kötött új társulási megállapodást – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.
Felhatalmazza a város polgármesterét a társulási megállapodás
módosításának aláírására.
A képviselı-testület egyúttal a 114/2007.(VI.26.), valamint az
ezt módosító 131/2008.(VIII.26.) 217/2008.(XII.16.) és a
158/2009.(VII.14.) KT határozatokat az új társulási megállapodás aláírásának napjával hatályon kívül helyezi.
Határidı: 2010. július 31.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: Szd MJV
pénzügyi iroda
irattár

17.
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı

Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett.
Bizottságok véleményei:
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A bizottság az új társulási megállapodást változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság az új társulási
megállapodást változtatás nélkül elfogadásra javasolja.

Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
129/2010.(VI.29.) önkormányzati határozata
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás, új társulás megállapodásának jóváhagyásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.
§ (1) bekezdésének e.) pontjában kapott jogkörében eljárva Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával, Szekszárd és
Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás létrehozására kötött új társulási megállapodást – a határozat melléklete
szerinti tartalommal – jóváhagyja.
Felhatalmazza a város polgármesterét a társulási megállapodás
módosításának aláírására.
A képviselı-testület egyúttal a 38/2005.(III.8.) Képv. számú, valamint az ezt módosító 27/2007.(II.27.), a 133/2008.(VIII.26.), a
215/2008.(XII.16.) és a 235/2009.(XI.24.) KT határozatokat az
új társulási megállapodás aláírásának napjával hatályon kívül
helyezi.
Határidı: 2010. július 31.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: Szd MJV
pénzügyi iroda
irattár

18. Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatalának
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása
Elıterjesztı: Dr.Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı

Szóbeli kiegészítés:
Dr.Bozsolik Róbert: A Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítására abból az apropóból
került sor, hogy a szabályzatban nevesítjük, hogy két fı projektasszisztens, akik a köztisztviselık létszámát növelik, ne kelljen vagyonnyilatkozatot tenni. Ebben a javaslatban arra kérjük
a képviselı-testületet, hogy hangolja össze a költségvetési rendeletben engedélyezett álláshely
számot és az álláshely jelenjen meg a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban, amire a képviselı-testület felhatalmazása alapján 2010.költségvetésben tervezni lehetett az álláshelyeket. A
DDOP-s pályázat elıírja, hogy rugalmas munkaidı beosztásának meghatározásának lehetıségét is meg kell teremteni az SZMSZ-ben. Erre vonatkozóan tettünk javaslatot és módosítottuk
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a hivatal SZMSZ-ét, illetve a mellékletben pontosításra kerül a hivatal Alapító Okiratának
elfogadó határozat száma, illetve a szervezési és okmányiroda csoportban ellátott feladatok
közé felvettük a projektasszisztensek által ellátott feladatokat. Ezek figyelembevételével javasoljuk, hogy a képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát
ennek megfelelıen módosítani szíveskedjen.

Bizottságok véleményei:
Dr.Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot
változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot
változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdés, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A
bizottság a határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Dr. Kostyálné dr. Kovács Klára a Szociális 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, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
130/2010.(VI.29.) önkormányzati határozata
Bátaszék város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és
Mőködési Szabályzata módosításáról
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete az
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.)
Korm. rendelet 10. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel Bátaszék város Polgármesteri Hivatalának - a
165/2008.(X.07.) KT határozattal elfogadott - Szervezeti és
Mőködési Szabályzatát (a továbbiakban: PHSZMSZ) az
alábbiak szerint módosítja 2010. július 01-i hatállyal:
1. § Az SZMSZ 14. § (1) bekezdésének e) pontja helyébe a
következı rendelkezés lép:
„e) valamennyi beosztott köztisztviselı, kivéve az informatikust,
az iktatót, a kizárólag titkárnıi feladatokat ellátó köztisztviselıket, valamint a projektasszisztenseket.”
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2. § Az SZMSZ 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következı
rendelkezés lép:
„(3) A Hivatal engedélyezett létszámkerete:
- köztisztviselı
ebbıl Alsónyéken
- Mtv. alapján foglalkoztatott

38 fı
2 fı
4 fı”

3. § Az SZMSZ 17. §-a következı új (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejőleg a jelenlegi (2) – (6) bekezdés számozása (3) – (7)
számozásra módosul:
„(2) A jegyzı a dolgozó kérelmére, illetve ha a munkavégzés
indokolja rugalmas munkaidı-beosztást állapíthat meg, meghatározott idıre.”
4. § Az SZMSZ 1. számú melléklet a) pontja helyébe a
következı rendelkezés lép:
„a) alapító okiratának kelte, száma:123/2009.(V.26.) KT határozat”
5. § Az SZMSZ 3. számú melléklet a.) pontjának Szervezési és
okmányirodai csoportja címő fejezetrész az alábbiakkal egészül
ki:
-

pályázatok megvalósításában közremőködıi, projektmenedzsmenti feladatok ellátása, pályázatok megírása, kezelése, a projektekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, a pénzügyi folyamatok lebonyolításában közremőködés.”

Határidı: 2010. július 01.
Felelıs: dr. Bozsolik Róbert jegyzı
(az SZMSZ megismertetéséért)
Határozatról értesül: valamennyi köztisztviselı

19. Reklám és információs táblarendszer kihelyezésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása
Elıterjesztı: Dr.Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı

Szóbeli kiegészítés:
Bognár Jenı: Arról van szó, hogy végre eljut Bátaszék városa oda, ha lassú lépésekkel is, de
meg lesznek a tájékoztató táblák. Az elıterjesztésbıl kiderül, hogy ez a vállalkozó azt a formát hozza, amit annak idején mi is elképzeltünk.

31

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, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
131/2010.(VI.29.) önkormányzati határozata
Információs táblák kihelyezésére vonatkozó megállapodás
jóváhagyásáról
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a TUBRE
Kft.-vel (székhely: 7140 Bátaszék, Szabadság u.15.) idegenforgalmi vagy közterületi információs táblák kihelyezésére
vonatkozó Együttmőködési megállapodást jóváhagyja.
Határidı: 2010. július 1. (szerzıdéskötésre)
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Adorjáni Márta irodavezetı
Határozatról értesül: TUBRE Kft.
építési és városüzemeltetési iroda
irattár

20. Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség Javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás 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 javaslatot
és a társulási megállapodás módosítását változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot és
a társulási megállapodás módosítását változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
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Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
132/2010.(VI.29.) önkormányzati határozata
Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség Javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás I. számú módosításáról
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete a DélTolna Aqua Ivóvízminıség Javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának I. számú módosítását a jegyzıkönyv
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselı-testület felhatalmazza a város polgármesterét a Társulási megállapodás I. számú módosításának, valamint az Társulási megállapodás egységes szerkezetbe foglaltszövegének az aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség Javító
Önkormányzati Társulás
irattár

21. A Tájház felújításának jóváhagyása
Elıterjesztı: Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı

Szóbeli kiegészítés:
Adorjáni Márta: Az elmúlt testületi ülésen képviselıi interpelláció hangzott el, amelyben a
képviselı úr jelezte, hogy a Tájháznál a keresztfalnak a megsüllyedését tapasztalták. Erre való
tekintettel készítettünk egy statikai szakvéleményt, feltételeztük eddig is, hogy csapadékvíz
okozza az épület sarkának a megsüllyedését, és az okozza a fal repedését, a szakértı is ezen a
véleményen volt. Az elkövetkezı hetekben sorra fog kerülni egy víztartási próba, amely vélhetıen ki fogja zárni annak a lehetıségét, hogy a szennyvízvezeték hibásodott meg. A helyreállításnál pedig azt a megoldást javasolja a statikus tervezı, hogy a csapadékvizet az útra való
kivezetését egy mélyebb nagyobb keresztmetszető csatornával oldjuk meg, mert a mostani
nem bírja el azt a mennyiségő vizet, ami a tetırıl lefolyik. Ezt kellene átépíteni, illetve a felújításra kerülne az a szoba, ahol a repedéseket ki kell javítani, és az ajtót megcsinálni. Az
ároktisztítás kapcsán az árkot kimélyítettük, hogy a Szabadság u. felsı szakaszáról el tudjon
folyni a csapadékvíz. Szükség lenne egy kocsibejáró megépítésére is. Az elıterjesztéshez mel-
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lékelt költségvetés illetve a határozati javaslatban is ezek a tételek szerepelnek, a folyóka,
kocsibejáró a károsodott épületrésznek a javítása.

Bizottságok véleményei:
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot
változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport 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, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
133/2010.(VI.29.) önkormányzati határozata
Tájház felújításának jóváhagyásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bátaszék
Tájház udvari épületszárnyának megsüllyedésébıl adódó épületkárosodás kijavítását, a csapadékvíz elvezetı folyóka újraépítését,
valamint az ingatlanhoz kocsibejáró építését határozza el.
A helyreállítási és építési munkák elvégzésére a képviselı-testület
794 250 Ft keretösszeget határoz meg, melyet az önkormányzat
2010. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosít.
Felhatalmazza a város polgármesterét a feladat elvégzéséhez szükséges vállalkozási szerzıdés aláírására.
Határidı: 2010. november 30.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: pénzügyi iroda,
építési és városüzemeltetési iroda
irattár

22. Telekértékesítési kedvezmény-rendszer jóváhagyása
Elıterjesztı: Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı

Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett.
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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, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
134/2010.(VI.29.) önkormányzati határozata
telekértékesítési kedvezményrendszerrıl
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete kedvezményrendszer alkalmazását határozza el a Bátaszék Város Önkormányzat tulajdonában lévı Bonyhádi út melletti iparterületen létesítendı vállalkozások számára, az alábbiak szerint:
1.) az önkormányzat tulajdonában lévı iparterület eladásából
befolyó vételár 50 %-ából foglalkoztatást elısegítı
támogatási alapot hoz létre, melybıl azon vállalkozók
részesülhetnek vissza nem térítendı támogatásban, akik az
Önkormányzat tulajdonában lévı iparterületbıl vásárolnak
építési telket, és azon szolgáltató jellegő vagy termelı
tevékenységet folytató vállalkozást létesítenek,
2.) a vissza nem térítendı „foglalkoztatást elısegítı” támogatás
mértéke legfeljebb a telek vételárának 50 %-a lehet, melyet
a vállalkozó a telek vételét követı 5 éven belül vehet
igénybe,
3.) a vissza nem térítendı támogatás elnyerésének feltétele,
hogy a vállalkozás nyereséges legyen és az általa
foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma
legalább 10 fı vagy annál több legyen,
4.) a támogatás folyósítása a területen megvalósuló beruházás
aktiválását követı elsı naptári évet követı évtıl vehetı
igénybe oly módon, hogy az elsı támogatási évben a telek
vételár 25 %-ára, a második támogatási évben a 15 %-ára,
míg az utolsó harmadik évben a 10 %-ára jogosult a
vállalkozó.
A képviselı-testület felkéri a város polgármesterét, hogy a kedvezmény biztosítását szolgáló rendelet tervezetet a novemberi
ülésre terjessze elı.
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Határidı: 2010. november 30.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: aljegyzı
építési és városüzemeltetési iroda
pénzügyi iroda

Bognár Jenı: Szeretném felkérni a Gondozási Központ vezetıjét szíveskedjen tájékoztatást
adni a városunkban történt adományok osztásáról.
Borosné Simon Zsuzsanna: A tavalyi évhez hasonlóan az idén is lehetıség volt arra, hogy
egy nagymennyiségő élelmiszeradományt osszunk szét Bátaszék lakosságának. Ez az osztás
15-én volt a Mővelıdési Házban. Száraz tartós élelmiszer 1200 kg liszt, 350 kg tészta, 180 kg
háztartatási kekszet, 160 kg cukrot osztottunk ki. Volt még egy fagyasztott élelmiszer adomány, ahol fagyasztott süteményeket kaptunk. A száraz élelmiszer 1,9 tonna, a fagyasztott
600 kg volt. Tavaly ısz óta felmérést készítünk az osztáshoz. A lakosság figyelmét is felhívtam arra, ha van a környezetükben olyan személy vagy család, akinél úgy gondolják rászorultak lennének egész évben a Gondozási Központba lehet jelezni. Errıl folyamosan nyilvántartást vezetünk. Több napon keresztül dolgoztuk ki a személyek listáját, akik részesültek ebbıl
az adományból. 770 fınek tudtunk osztani, 170 családot jelentett. Az élelmiszerbank meghatározta az a 3 szempontot amit figyelembe kellett vennünk. A létminimum közelében élıket,
kis nyugdíjasokat, illetve hátrányos szociális helyzetben élı családokat és gyermekeket. Döntési jogkörünk is volt ha olyan családot tudtunk akinél krízishelyzet van azoknak is adhattunk,
de ezt meg kellett indokolni. Én úgy gondolom nagyon sok embernek tudtunk segíteni.
Szeretném még itt megragadni az alkalmat és elmondani, hogy évek óta játszóházat szervezünk a gyerekeknek. Pénteken indulnak a programjaink karöltve az Általános Iskolával. Két
napot az Általános Iskola vállalt be a péntek az pedig a mienk. Nagyon színes programokat
sikerült összeállítani. Lovaglás, uszodalátogatás, kirándulások, fızés, tőzoltók meglátogatása.
A játszóház összes programja nyitott nemcsak a nálunk ellátásban részesülı gyermekeket várjuk, hanem a település bármely gyermekeit.
Péter Gábor: Szeretném én is elmondani, hogy a Gondozási Központ által megszervezett
pénteki napokon kívül az Általános Iskola pedagógusai a Teleház helyiségében szerda és csütörtöki napon várja a gyerekeket. Kézmőves foglalkozásokkal, játékokkal, filmvetítésekkel,
kötelezı olvasmányokkal, uszodalátogatással, kirándulással. Minden gyermeket várunk a
programokra.
Partiné Harcsa Magdolna: Ebben az évben Bátaszéken kerül megrendezésre az Euró-móka.
Bátaszéken július 16-18 között kerül megrendezésre. Franciaországból két város, besigheimi,
ditrói, nagysallói és a bátaszéki csapat fog egymással találkozni. Közös kirándulások, fızések
és egyéb programok lesznek. A rendezvénysorozat fénypontja a 18-án megrendezésre kerülı
játékos vetélkedı a sportpályán. Ide várunk minden Bátaszékit.

Bognár Jenı: Tájékoztatom a képviselı-testületet, hogy egymás után kapom a leveleket az
árvízkárosultak megsegítésére és nem szeretném ha utólag az a vád érne hogy egyedül döntöttem. Simonka György országgyőlési képviselıtıl érkezett az utóbbi levél, amelyben kéri,
hogy támogassuk az árvízkárosultakat. Milyen álláspontra helyezkedjünk?
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Partiné Harcsa Magdolna: A városnak jelenleg a saját bajaira kell megoldást keresni, hogy
mi ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy nekünk is támogatást keljen kérni.
A képviselı-testület egyhangú döntése, hogy jelen pillanatban nem támogatja az árvízkárosultakat.

23. Petri Attiláné bátaszéki lakos részére albérleti támogatása (ZÁRT ülésen)
A napirendet Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
135/2010.(VI.29.) önkormányzati határozata
Petri Attiláné bátaszéki lakos részére albérleti támogatás
megállapításáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lakások, helyiségek bérletérıl, valamint elidegenítésük szabályairól
szóló 14/2005.(X.3.) KTR. számú rendelet 10. §-ában foglalt hatáskörében eljárva Petri Attiláné sz.: Mendi Gabriella (sz.: Szekszárd, 1965. december 17., anyja neve: Nyéki Julianna)
Bátaszék Deák F. u. 80. szám alatti lakos részére 2010. július
01-tıl december 31-ig terjedı idıtartamra 15.000.- Ft/hó összegő albérleti támogatást állapít meg.
Határidı: 2010. július 10.
Felelıs: dr. Bozsolik Róbert jegyzı
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: kérelmezı
pénzügyi iroda
irattár

24. „PRO URBE” elismerés adományozása (ZÁRT ülésen)
A napirendet Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta.
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Polgármester úr kéri a képviselıket, hogy Kajsza József jelöltre adják le szavazataikat:

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 9 igen szavazattal, 2 nem
szavazattal,– az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
136/2010.(VI.29.) önkormányzati határozata
“PRO URBE BÁTASZÉK” elismerés adományozásáról
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „PRO
URBE BÁTASZÉK" Emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló 27/2000.(XII.01.) ÖKR számú rendelet 6. §-ában
foglaltak alapján
K a j s z a József
(szül: Drávafok, 1928. december 01., an: Filler Julianna)
Bátaszék, Ifjúság u.13. szám alatti lakos részére a bátaszéki
egyházközösségért és a település fejlıdéséért végzett kiemelkedı tevékenysége elismeréseként a
„PRO URBE BÁTASZÉK"
elismerést és a vele járó emlékplakettet adományozza.
Határidı: 2010. augusztus 20.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
(az elismerés átadásáért)
Határozatról értesül: javaslattevı

Polgármester úr kér a képviselıket, hogy Károlyi Károly József jelöltre adják le szavazataikat:

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 9 igen szavazattal, 2 nem
szavazattal,– az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
137/2010.(VI.29.) önkormányzati határozata
“PRO URBE BÁTASZÉK” elismerés adományozásáról
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Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „PRO
URBE BÁTASZÉK" Emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló 27/2000.(XII.01.) ÖKR számú rendelet 6. §-ában
foglaltak alapján
Károlyi Károly József
(szül: Kocsola, 1943. január 7., an: Lechmann Rozália)
Bátaszék, Gárdonyi u. 4. szám alatti lakos részére a matematikai
tehetséggondozási és pedagógiai tevékenysége elismeréseként a
„PRO URBE BÁTASZÉK"
elismerést és a vele járó emlékplakettet adományozza.
Határidı: 2010. augusztus 20.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
(az elismerés átadásáért)
Határozatról értesül: javaslattevı

Polgármester úr kér a képviselıket, hogy Nagy Ákos jelöltre adják le szavazataikat:

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 6 igen szavazattal, 4 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
138/2010.(VI.29.) önkormányzati határozata
“PRO URBE BÁTASZÉK” elismerés adományozásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Nagy
Ákos részére történı „PRO URBE BÁTASZÉK” elismerés
adományozására irányuló javaslatot nem támogatja.
Határidı: 2010. július 10.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: javaslattevı

Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, a polgármester úr a képviselı-testületi ülést
16.30 órakor bezárta.
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Bognár Jenı
polgármester

Dr. Bozsolik Róbert
jegyzı
címzetes fıjegyzı
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