
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselı-testülete 
 
 
 
Szám: 2387-15/2010./TT. 
 
 

J e g y zı k ö n y v  
 
 
Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. július 20-án 15 órakor 

a Városháza Millenniumi termében megtartott ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak: Bognár Jenı polgármester, 

 Dr. Szabó Ákos, Dr. Bonnyai József, Erıss Ferenc, Dr. Kostyálné Dr. Kovács 
Klára, Mészáros Vilmosné, Partiné Harcsa Magdolna, Rigler Gyula, Péter Gé-
za, Tresz Gábor képviselık (összesen: 10 fı) 
 

Távol maradtak: Dr. Somosi Szabolcs, Sümegi József, Péter Gábor, Kovács Norbert, Ko-
vács Norbert, képviselık (összesen: 4 fı)  

 
Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 
 Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı, 
 Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı, 
 Kemény Lajos B-A-P MOK fıigazgató 
 
 
Bognár Jenı polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, meghívottakat Megállapítja, 
hogy a testület határozatképes, mivel 9 képviselı jelen van. Ezután, javaslatot tesz arra vonat-
kozóan, hogy a meghívóban szereplı sorrendben kerüljenek tárgyalásra a napirendi javasla-
tok, valamint két új napirend kerüljön felvételre.  
 

8. A Tolna Megyei Polgárır Szervezetek Szövetsége támogatási kérelmérıl 
9. A 121/2010.(VI.29.) önkormányzati határozat módosításáról 

 
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatok alapján – egyhangúlag, 9 igen 
szavazattal - az alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
 
 
N a p i r e n d i  p o n t o k :  
 
1. Bátaszék – Alsónyék – Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, 

Alapfokú M ővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat 
Alapító Okiratának módosítása 
(132. sz. elıterjesztés)  
Elıterjesztı: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 



2. A DDOP-2009.5.1.5/B-09-2009-0004 jelő Bátaszék belterületén Cigány árok I.-II. 
ütemének vízrendezése projekt mőszaki ellenırének megbízása 
(133. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

   
3. A 2010. június 21-24. közötti esızéssel kapcsolatos védekezés vis maior pályázatá-

nak jóváhagyása 
(134. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
4. Oktatási intézmény felújításhoz önkormányzati többletköltségek jóváhagyása 

(135.sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 

5. 2010. évi összevont közbeszerzési terv módosítása  
(138. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 

6. TIOP-1.1.1.-09/1-2010-014 „Iskolai laptop” pályázat közbeszerzési felhívás jóváha-
gyása 
(139.sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 

7. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
(137.sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 

 
8. A Tolna Megyei Polgárır Szervezetek Szövetsége támogatási kérelmérıl 

(Szóbeli elıterjesztés)  
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
9. A 121/2010.(VI.29.) önkormányzati határozat módosításáról 

(Szóbeli elıterjesztés)  
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
10. „Bátaszék város Díszpolgára” kitüntetés adományozása (ZÁRT ülésen) 

(136. sz. elıterjesztés)  
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

  
 
 
N a p i r e n d i  e l ı t t :  
 
Bognár Jenı: Köszönöm külön Partiné Magdi munkáját, és persze azokét, akik részt vettek a 
rendezvény megszervezésében, lebonyolításában.  
 
Partiné Harcsa Magdolna: Mindenki lelkesen végezte a munkát. A Bát-Kom dolgozóitól 
kezdve a konyhásokon keresztül a fiatalokig bezárólag mindenki. Amit kértem és elképzeltem 
azt mindenki megvalósította. Nagyon nagy csapat munka volt. Köszönöm mindenkinek.  
 



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. Bátaszék – Alsónyék – Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, 

Alapfokú M ővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat 
Alapító Okiratának módosítása 
(132. sz. elıterjesztés)  
Elıterjesztı: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 

 
Szóbeli kiegészítés 
 
Bognár Jenı: Kemény Lajos fıigazgató február 10-én juttatta el levelét, melyben kérte az B-
A-P MOK Alapító Okiratának a módosítását, miszerint a Gimnáziumnál a Kossuth utca 38-
42. szám kerüljön megjelölésre, míg levelezési címnek a Budai u. 9-11. kerüljön feltüntetésre.  
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Kemény Lajos: A bölcsıde férıhely száma nem kerül most módosításra?  
 
Bozsolik Róbert: Az augusztusi ülésen tárgyalja a testület.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
140/2010.(VII.20.) önkormányzati határozata 
 
Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Álta-
lános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium 
és Pedagógiai Szakszolgálat elnevezéső intézmény Alapító Okira-
tának módosításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésé-
nek g.) pontjában kapott jogkörében eljárva a Bátaszék-Alsónyék-
Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgá-
lat elnevezéső intézmény Alapító Okiratának módosításáról szóló – 
és a határozat mellékletét képezı – módosító okiratot – 2010. augusz-
tus 15-i hatállyal - elfogadja. 
 
Határidı: 2010. július 31. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
               (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül:  B-A-P MOK fıigazgatója 
                                  MÁK illetékes Igazgatósága 
                                  irattár 



2. A DDOP-2009.5.1.5/B-09-2009-0004 jelő Bátaszék belterületén Cigány árok I.-II. 
ütemének vízrendezése projekt mőszaki ellenırének megbízása 
(133. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
Szóbeli kiegészítés 
 
 
Dr. Bozsolik Róbert: A pályázat lebonyolítása érdekében szükséges a mőszaki ellenır a kivi-
telezéshez. Három ajánlat érkezett. A pályázatban bruttó 625.000 Ft keretösszeg került meg-
határozásra. A mőszaki ellenırzési feladatokat a Sebiber BT. végezze el  
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
141/2010.(VII.20.) önkormányzati határozata 
 
A DDOP-2009.5.1.5/B-09-2009-0004 jelő Bátaszék belterületén 
Cigány árok I.-II. ütemének vízrendezése projekt mőszaki ellen-
ırének kiválasztásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete DDOP-
2009.5.1.5/B-09-2009-0004 jelő Bátaszék belterületén Cigány árok 
I.-II. ütemének vízrendezése projekt mőszaki ellenırzési feladataival 
a Sebiber Építıipari és Kereskedelmi BT.-t, bízza meg, amely cég a 
mőszaki ellenırzésre az Önkormányzat számára a legkedvezıbb ár-
ajánlatot adta. Ajánlata bruttó 625.000 Ft, mely megfelel a pályázat-
ban elıirányzott összegnek. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a város polgármesterét a vállalko-
zási szerzıdés aláírására. 
 
Határidı: 2010. július 30. (a szerzıdés aláírására) 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester  
 
Határozatról értesül: Sebiber Építıipari és Kereskedelmi BT. 
  Építési és Városüzemeltetési Iroda 
                                  Pénzügyi iroda 
     Irattár 

 
 
 
3. A 2010. június 21-24. közötti esızéssel kapcsolatos védekezés vis maior pályázatá-

nak jóváhagyása 
(134. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 



Szóbeli kiegészítés 
 
Bognár Jenı: 409 e Ft önerırıl van szó.  
 
Péter Géza: Be lehetne takarni. Ki kell alakítani a profilt az árkoknál. 
 
Bognár Jenı: A József Attila utcánál az árok be lehetne takarni. 
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 142/2010.(VII.20.) önkormányzati 
határozata 

 
a 2010. június 21-i esızéssel kapcsolatos védekezési költségekrıl 
 
A Bátaszék Város Önkormányzat Képviselıtestülete ülésén úgy határozott, hogy a vis maior 
tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Belügyminisztériumhoz. 
 
A káresemény megnevezése: A 2010. június 21-ei 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 (1954/23 hrsz), Kövesdi árok (736, 742/1 hrsz, Rácz 
töltés), 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.), Platán sor (1960/36 hrsz), Nyár utca 
(1963/13 hrsz), Lajvér utca (434 hrsz) vége, Hermann Egyed utca ( 1973/20 hrsz) 
 
A káresemény forrásösszetétele: 
 
                  adatok Ft-ban 

Megnevezés 2010. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)            409 657 Ft 30 
Biztosító kártérítése                          Ft  
Egyéb forrás                          Ft  
Vis maior igény           955 866  Ft 70 
Források összesen         1 365 523 Ft 100 

 
- A védekezési munkálatok összköltsége 1 365 523 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat 

nem tudja/részben tudja (megfelelı rész aláhúzandó) biztosítani. 
 
- Bátaszék Város Önkormányzat Képviselıtestülete nyilatkozom, hogy a káreseménnyel érin-

tett 1954/23, 736, 742/1, 716/113, 472/241, 716/108, 716/53, 1960/37, 1960/36, 1963/13, 
434, 1973/20 hrsz-u ingatlanok Bátaszék Város Önkormányzatának tulajdonát képezi. 



- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelke-
zik/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 31. (igénylés benyújtására) 
Felelıs:   Adorjáni Márta irodavezetı  
               (a támogatási igény benyújtásáért)  
 
Határozatról értesül: ép. és városüz. iroda 
                                    pénzügyi iroda 
                                   irattár 
 
 
 
4. Oktatási intézmény felújításhoz önkormányzati többletköltségek jóváhagyása 

(135.sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
 
Szóbeli kiegészítés 
 
Bognár Jenı: Eredetileg az lenne a javaslatom, hogy ezt a keretet támogassuk és beszéljük át 
részletesen. Nagyon sok olyan kiadás merült fel, ami a bontáskor került felszínre. Át kell be-
szélnünk, hogy a pénzügyi részt tudjuk-e biztosítani.  
 
K é r d é s :  
 
Tresz Gábor: Nem értem, hogy miért nem néztük meg az elején ezeket a dolgokat. Megsza-
vaztuk és most utólag még kell bizonyos összeg.  
 
Bognár Jenı: Megnéztük. Abban maradtunk, hogy az augusztusi testületi ülésen visszatérünk 
erre. Teljesen új a főtésrendszer, az áramot újra kötötték, mindenhol vésni kellett. Ezeket az 
árkokat a falakban és a folyosón el kell tőntetni. A lapozást még nem tudom hogy oldjuk meg 
de találunk rá megoldást.  
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Kemény Lajos: Kellemetlen, hogy nem várt munkák kerülnek még felszínre. Sajnos egy át-
alakítás szinte rombolással jár. Az ablakok cseréjénél a falat le kellene meszelni. Tudjuk, 
hogy nem minden készül el teljesen, de vannak olyan munkák amiket el kell még végezni.  
 



Bognár Jenı: Az ajtók nem kerülnek átmázolásra. A falak ahol lehet tisztasági meszelést 
kapnak. A konyha az elsı, aminek el kell készülnie, itt nem lehet csúszás.  
 
Dr. Kostályné Dr. Kovács Klára: Tisztasági meszelésre mindenképpen szükség van, mert 
vannak elıírások, aminek meg kell felelni. A folyóson lévı szakaszt pedig le kellene burkolni, 
mert a betont elég nehéz fertıtleníteni a takarításnál.  
 
Adorjáni Márta: Sehol nem lesz beton. Minden burkolásra kerül. Le lesz lapozva.  
 
Bognár Jenı: A tanítás megkezdıdik, igaz addigra nem fejezıdik be az építkezés. A mőve-
lıdési házban, a tájházban, és a tőzoltószertárban is lesz majd tanítás. Kérek mindenkit, hogy 
legyen türelmes.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 7 igen szavazattal 2 tar-
tózkodással - az alábbi határozatot hozta:  
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
143/2010.(VII.20.) önkormányzati határozata 
 
Iskola integrációs projekthez többlet forrás biztosítása többlet-
munkákhoz 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı – testülete a BAP 
MOK intézménye Bátaszéki Óvoda, Kanizsai Dorottya Általános Is-
kola és a II. Géza Gimnázium intézményegységei folyamatban lévı 
bıvítési felújítási munkánál jelentkezı többletköltségek fedezésére 
bruttó 25.500.000 Ft keretösszeget határoz meg, jelen határozat mel-
lékletét képezı munkanemenkénti bontásban, mely összeget a Képvi-
selı – testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános 
tartalékkeretének terhére biztosít. 
 
A Képviselı – testület egyben megbízza a város polgármesterét a 
többletmunkákra vonatkozó vállalkozói szerzıdésnek az Önkor-
mányzat nevében történı aláírásával, illetve a szükséges intézményi 
finanszírozás biztosítására. 
 
Határidı: 2010. április 28. 
Felelıs: Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: BAP MOK fıigazgatója 
      Ép. és Városüzemeltetési iroda 
      Pénzügyi iroda 
      Projektmenedzsment 
      irattár 

 
 
 
 
 



5. 2010. évi összevont közbeszerzési terv módosítása  
(138. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
Szóbeli kiegészítés 
 
Dr. Bozsolik Róbert: Mindkét benyújtott TIOP pályázat nyertes volt. Az elnyert pályázati 
összeg br. 19.580.526 Ft melynek eszközértéke br. 17.542.500 Ft, nettó 14.034.000 Ft. Ezt 
szerepeltetni kell az összevont közbeszerzési tervben. 
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
144/2010.(VII.20.) önkormányzati határozata 
 
2010. évi összevont közbeszerzési terv I. számú módosításának 
jóváhagyásáról 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete közbeszerzésekrıl 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a Bátaszék város Önkor-
mányzat Közbeszerzési szabályzat alapján a 49/2010.(III.30.) önkor-
mányzati határozattal elfogadott 2010. évi összevont közbeszerzési 
tervét a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal kiegészíti. 
 
Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs:   intézményvezetık 
 
Határozatról értesül: intézményvezetık (tervvel együtt) 
      irattár 

 
 
6. TIOP-1.1.1.-09/1-2010-014 „Iskolai laptop” pályázat közbeszerzési felhívás jóváha-

gyása 
(139.sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
Szóbeli kiegészítés 
 
Dr. Bozsolik Róbert: A nyertes TIOP pályázat keretében iskolai, óvodai számítástechnikai 
eszközök beszerzésére. A laptop program a nyertes pályázat támogatási mértéke br. 
11.849.454 Ft. Ehhez önerı nem kell. Ebbıl az összegbıl br. 11.020.000 Ft eszközöket vásá-
rolnánk az általános iskola 6.770.000 Ft, óvoda 830.000 Ft, gimnázium 1.365.000 Ft, pörbölyi 
iskola 2.055.000 Ft költhetnek eszközökre. A Kbt. szerint eszközbeszerzés közbeszerzési eljá-
rás köteles, javasoljuk az eljárás megindításának jóváhagyását. A pályázat benyújtásakor aján-



latot kértünk a közbeszerzési szakértıi feladatok ellátására. A Deák Ügyvédi iroda 375.000 Ft 
+ áfa összegért vállalta a lebonyolítást. A pályázatban br. 125.000 Ft volt tervezhetı, így a 
többletköltséget az általános tartalék keret terhére kell biztosítani. Kérem a testületet támogas-
sa a határozati javaslatot.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
145/2010.(VII.20.) önkormányzati határozata 
 
Közbeszerzési szakértı megbízása a TIOP-1.1.1-09/1-2010-0124 
számú „Laptop program a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly 
Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központban eszközbeszerzés 
közbeszerzésének bonyolítására 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete TIOP-1.1.1-
09/1-2010-0124 számú „Laptop program a Bátaszék-Alsónyék-
Pörböly Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központban eszközbeszerzé-
se közbeszerzési eljárásának bonyolításával 375.000 Ft + áfa össze-
gért a Deák Ügyvédi Irodát (7100 Szekszárd, Jókai u. 22.) bízza meg. 
A szerzıdés teljesítéséhez szükséges saját forrás különbözetet - 
343.750 Ft-ot – az önkormányzat 2010. évi költségvetésének általá-
nos tartalék kerete terhére biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a város polgármesterét az errıl 
szóló szerzıdés aláírására  
 
Határidı: 2010. július 30. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül:  pénzügyi iroda,  
       projektmenedzsment 
                                    Deák Ügyvédi Iroda 
       irattár 

 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 
 



Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
146/2010.(VII.20.) önkormányzati határozata 
 
a TIOP-1.1.1-09/1-2010-0124 számú „Laptop program a 
Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Köz-
pontban eszközbeszerzés közbeszerzésének megindításáról 
 
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete a TIOP-1.1.1-
09/1-2010-0124 számú „Laptop program a Bátaszék-Alsónyék-
Pörböly Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központban eszközbeszerzés 
közbeszerzésének bonyolítására vonatkozó közbeszerzési eljárást 
megindítja, egyben az ajánlati felhívást a jegyzıkönyv melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
A képviselı-testület felkéri a város polgármesterét a kivitelezı kivá-
lasztásához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
 
Határidı: 2010. augusztus 15. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester  
 
Határozatról értesül:  projektmenedzsment 
                                    pénzügyi iroda 
                   Deák Ügyvédi Iroda 
                                    irattár 

 
 
 
 
7. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

(137.sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 

 
Szóbeli kiegészítés 
 
Dr. Bozsolik Róbert: 2010. október 03.-án kerül sor a helyi önkormányzati képviselıi és 
polgármesteri, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselıi választásokra. A kiadott ren-
delet alapján augusztus 22-ig meg kell választani a helyi választási bizottság tagjait. Egyeztet-
tünk a jelöltekkel, és nyilatkozattuk ıket, hogy vállalják-e a megbízást. Írásban vállalták a 
megbízatást, és nyilatkoztak, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn egyikükkel szemben sem. 
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 
 



Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
147/2010.(VII.20.) önkormányzati határozata 
 
a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasz-
tásáról 
 
1.)  Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a válasz-
tási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 23. §-ának (2) bekezdéseiben ka-
pott jogkörében eljárva a bátaszéki Helyi Választási Bizottságba az 
alábbi személyeket választja meg tagnak, illetve póttagnak: 
 

Tagok:   Wetzlné Sánta Franciska Petıfi u. 7.        
               Németh Ágnes Hunyadi u.11. 
 Neidhardtné Gyarmati Erzsébet Budai u. 129.  
   
Póttag:   Varga Györgyné Nándor u. 12.        
 
2.) A képviselı-testület egyúttal a helyi választási bizottsági tagok és 
póttagok megválasztásáról szóló 134/2006.(VII.18.) KT határozatát 
az új bizottság alakuló ülése napján hatályon kívül helyezi. 
 

Határidı: 2010. július 31. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
                (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: érintettek 
                                 irattár    

 
 
(Dr. Szabó Ákos alpolgármester 14.45-kor érkezett) 
 
 
8. A Tolna Megyei Polgárır Szervezetek Szövetsége támogatási kérelmérıl 

(Szóbeli. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
Szóbeli kiegészítés 
 
Bognár Jenı: Javaslom, hogy 30.000 Ft-tal támogassuk a rendezvényt.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 10 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 



Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
148/2010.(VII.20.) önkormányzati határozata 
 
a Tolna Megyei Polgárır Szervezetek Szövetsége támogatási ké-
relmérıl 

 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tolna Me-
gyei Polgárır Egyesület részére a X. Polgárır Találkozó megrendezé-
se érdekében 30.000.- Ft vissza nem térítendı támogatást biztosít az 
önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános tartalékkerete 
terhére.  
 
A képviselı-testület egyúttal felkéri a pénzügyi irodát, hogy a támo-
gatás összegét a Tolna Megyei Polgárır Szervezetek Szövetsége a 
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 70600016-
11068439 számú bankszámlájára szíveskedjen átutalni. 
 
Határidı: 2010. július 30. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
               (a határozat megküldéséért) és 
                Mórocz Zoltán pü. Irodavezetı 
                (a támogatás átutalásáért) 
 
Határozatról értesül:  TM-i Polgárır Szervezetek Szövetség elnöke 
                                   pénzügyi iroda 
                                   irattár 

 
 
 
9. A 121/2010.(VI.29.) önkormányzati határozat módosításáról 

(Szóbeli elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
Szóbeli elıterjesztés  
 
Adorjáni Márta:  A Bátaszék Tanya utca útbeszakadása nyomán pályázatot nyújtottunk be 
vis maior támogatás igénylésére. A pályázatot út károsodására valamint pince-, partfalomlás 
támogatására adtuk be. Hiánypótlási felhívást kaptunk a Magyar Államkincstártól, a hiánypót-
lás során derült ki, hogy az út és pince-, partfalomlás helyreállításának költségeit külön kell 
bontani. A pályázathoz beadandó adatlap alapján az út és a pince-partfalomlást külön kellett 
választani, mivel az utak károsodása esetén a helyreállítás költségeinek 60 %-a, Pince-, part-
falomlás esetén a helyreállítás költségeinek 70 %-a igényelhetı a vis maior tartalékból. A 
szakértı által elkészített költségvetés alapján az út, valamint a pince-, partfal omlás helyreállí-
tásának költsége bruttó 19.015.000 Ft lenne. Ebbıl az út helyreállításának összköltsége bruttó 
1.912.500 Ft, melynek 60 %-a 1.147.500 Ft. A pince-, partfalomlás helyreállításának össz-
költsége bruttó 17.102.500 Ft, melynek 70 %-a 11.971.750 Ft. Így a vis maior tartalékból el-
nyerhetı összeg az bruttó 13.119.250 Ft, a fennmaradó 5.895.750 Ft-ot kell az Önkormány-
zatnak saját erıbıl biztosítania. 
 
 



Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 10 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 149/2010.(VII.20.) önkormányzati 
határozata 

 
a 121/2010.(VI.29.) önkormányzati határozat módosításáról 
 
A határozatban szereplı káresemény forrásösszetétele az alábbiak szerint módosul:   
 
                  adatok Ft-ban 

Megnevezés 2010. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)         5.895.750 Ft 30 
Biztosító kártérítése                          Ft  
Egyéb forrás                          Ft  
Vis maior igény       13.119.250 Ft 70 
Források összesen       19.015.000 Ft  100 

 
Határidı: 2010. július 31. 
Felelıs:   Adorjáni Márta irodavezetı  
               (a támogatási igény benyújtásáért)  
 
Határozatról értesül: ép. és városüz. iroda 
                                   pénzügyi iroda 
                                   irattár 
 
 
 
 
10. „Bátaszék város Díszpolgára” kitüntetés adományozása (ZÁRT ülésen) 

(136. sz. elıterjesztés)  
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
 
A napirendet Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a helyi önkormányzat-
okról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 10 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 



Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
150/2010.(VII.20.) önkormányzati határozata 
 
“DÍSZPOLGÁRI CÍM” kitüntetés adományozásáról  
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „DÍSZPOLGÁ-
RI CÍM" kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló 
23/2004.(XI.2.) KTR számú rendelet 6. §-ában foglaltak alapján 
 

Marian Kotora 
úrnak 

(szül.: Szódó, 1963.02.23., anyja neve: Antovszky Ilona) 

a települések közötti testvérvárosi kapcsolat létrejöttében, ápolásában 
végzett kiemelkedı tevékenysége elismeréseként 

 
„ BÁTASZÉK VÁROS DÍSZPOLGÁRA" 

 
kitüntetést adományozza.  
 
Határidı: 2010. augusztus 20. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
                (a kitüntetés átadásáért) 
 

 
 
 
Mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt, így a testületi ülést Bognár Jenı polgármester úr 
a ülést 14.45-kor bezárta. 

 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

 
 Bognár Jenı Dr. Bozsolik Róbert  
 polgármester jegyzı, címzetes fıjegyzı 
 
 
 
 
 
Készült: 2010. 09.09-én ………………… 

Ellenırizve: 2010. 09.09-én ………………………. 

Hitelesítve: 2010. ……………….. 


