
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselı-testülete 
 
 
 
Szám: 2387-21/2010./TT. 
 
 

J e g y zı k ö n y v  
 
 
Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 9-én 14 

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

 Dr. Szabó Ákos, Dr. Bonnyai József, Dr. Somosi Szabolcs, Péter Géza, Partiné 
Harcsa Magdolna, Sümegi József, Fejes József képviselık (összesen: 8 fı) 
 

Jelen vannak: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára képviselı (összesen: 1 fı) 
 

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 
 Skoda Ferenc aljegyzı, 
 Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı,  
 Adorjáni Márta építési és városüzemeltetés irodavezetı, 
 Szlávik Gábor SZLÁ-VIL Kft. ügyvezetıje  
  
Bognár Jenı polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, a meghívottakat. 
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 7 képviselı jelen van. Ezután, javaslatot 
tesz arra vonatkozóan, hogy a napirendi pontok a meghívóban szereplı sorrendben kerüljenek 
tárgyalásra, továbbá, hogy egy napirend kerüljön felvételre.  
 
 

4. Piaci energia-vételezés lehetıségeinek megvitatása 
5. Ebek mikrochippel történı ellátása alól felmentés kérése ZÁRT ülésen 

 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatok alapján – egyhangúlag, 7 igen 
szavazattal - az alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
 
 
N a p i r e n d i  p o n t o k :  
 
1. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás megalakítása 

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

2. Dr. Bozsolik Róbert jegyzı közszolgálati jogviszonyának megszüntetése 
(174. sz. elıterjesztés)  
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  



3. A jegyzıi állás megpályáztatása 
(175. sz. elıterjesztés)  
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 

4. Piaci energia-vételezés lehetıségeinek megvitatása 
(Szóbeli elıterjesztés)  
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 

5. Ebek mikrochippel történı ellátása alól felmentés kérése ZÁRT ülésen 
(Szóbeli elıterjesztés)  
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 
 
 

 
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. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás megalakítása 
 (173. sz. elıterjesztés)  

Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
Szóbeli kiegészítés  
 
Bognár Jenı: A kezdetén én jelen voltam a tárgyalásokon, de mivel a pécsi püspökség is 
érinti, ezért Sümegi József képvisel bennünket. Tavasszal elindul a zarándoklat, és ez egész 
ıszig eltart. Folyamatosan jönnek majd az emberek.  
 
(Dr. Szabó Ákos alpolgármester 14.05-kor érkezett) 
 
Sümegi József: Budapest alatt is van egy kitérı, ez a dabasi kitérı és én javasoltam, hogy 
mindenképpen legyen egy alternatíva, miszerint ne csak Ófalu felé menjen az útvonal, hanem 
Mohács felé. Ezek a jelzések a térképen az egy-egy napi szállóhelyeket jelölik. Ez tavasszal 
elindul egy nagyszabású konferencia keretében Esztergomból. Ebbıl Bátaszék csak 
profitálhat, és ebbe az önkormányzati társulásba részt kéne venni mindenképpen.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
203/2010.(XI.09.) önkormányzati határozata 
 
Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás megalakításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdésének 



e.) pontjában kapott jogkörében eljárva a Magyar Zarándokút 
Önkormányzati Társulás megalakításáról szóló megállapodás-
tervezetet elfogadja, kinyilvánítja azon szándékát, hogy a társulásban 
részt kíván venni. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a város polgármesterét az 
önkormányzati társulási megállapodás aláírására. 
 
Határidı: 2010. november 25. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül:  Bognár Jenı polgármester 
                                    pénzügyi iroda 
                                    irattár 

 
 
 
2. Dr. Bozsolik Róbert jegyzı közszolgálati jogviszonyának megszüntetése 
 (174. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  
 
 
Szóbeli kiegészítés  
 
Bognár Jenı: A november 2-ai testületi ülést követı reggelen leültünk jegyzı úrral és neki 
volt egy kérése, úgy gondoltam, hogy saját hatáskörön belül rendezni tudom. Arról van szó, 
hogy a beruházásokkal kapcsolatban projektmenedzseri jutalmakat fizetünk ki, ez az elsı 
esetben 800 e Ft, itt még vissza volt 1.090 e Ft, mi megállapodtunk 1,2 m Ft-ban, és aláírtuk a 
megállapodást.  
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 7 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
204/2010.(XI.09.) önkormányzati határozata 
 
Dr. Bozsolik Róbert jegyzı közszolgálati jogviszonyának a 
megszüntetésérıl 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdésének 
a.) pontjában kapott hatáskörében eljárva – figyelemmel a 
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 15. § (2) 
bekezdésének a.) pontjára, dr. Bozsolik Róbert (sz.: Szekszárd, 1969. 
április 30., anyja neve: Nagy Margit, lakcíme: Bátaszék, dr. Hermann 
E. u. 1.) jegyzı közszolgálati jogviszonyát 2010. november 14.-ével 



közös megegyezéssel megszünteti, a határozat mellékletét képezı 
megállapodást jóváhagyja. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 142/1996.(XI.27.) KTH számú 
határozatát 2010. november 15-ével hatályon kívül helyezi. 
 
Határidı: 2010. november 12. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
 
Határozatról értesül:  dr. Bozsolik Róbert jegyzı 
                                    MÁK, Szekszárd 
                                    személyi anyag 
                             irattár 
 

 
 
3. A jegyzıi állás megpályáztatása 
 (175. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
205/2010.(XI.09.) önkormányzati határozata 
 
jegyzıi álláshelyre pályázat kiírásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 10. §-ának (11) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel a jegyzıi állásra kiírt pályázati 
felhívást a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
A képviselı-testület felkéri az aljegyzıt, hogy gondoskodjon a 
pályázati felhívásnak a KSZK honlapján, továbbá egy alkalommal a 
Tolnai Népújságban és a város honlapján való közzétételérıl. 
 
Határidı: 2010. november 15. 
Felelıs:  Skoda Ferenc aljegyzı 
 
Határozatról értesül: irattár 

 
 
 
 



4. Piaci energia-vételezés lehetıségeinek megvitatása 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
Szóbeli kiegészítés  
 
Mórocz Zoltán: Próbáljuk lekontrolálni azt a személyt és céget, akivel szerzıdést kötünk. 
Referenciákat kértünk be. Illetve olyan tételt, amely a szerzıdéshez kapcsolódik, hogy a fix 
díjakból lehet-e csökkentést elérni. Egyeztettem Szlávik úrral, meghívtam a testületi ülésre, a 
polgármester beleegyezésével. İ elmondja, hogy milyen feltételekkel tudunk kimenni a 
szabadpiacra, és a szerzıdéseket minél elıbb felmondani. Minél késıbb térünk erre az útra, 
annál többet veszít az önkormányzat. Itt lenne a lehetıség a testületnek, hogy döntsön a 
szerzıdés megkötésérıl, és hogy Szlávik úr ajánlatokat kérjen be a szolgáltatóktól.  
 
Bognár Jenı: Az lenne a kérésem, hogy néhány mondatba mutassa be a céget, mondjon 
referencia munkát. Ezek a kérdések vetıdtek fel az elızı testületi ülésen. Mivel az idı sürget 
bennünket, jó lenne, ha pénzügyi bizottság megkapná a felhatalmazást, hogy döntsön majd e 
témában a késıbbiekben.  
 
Szlávik Gábor: Egy személyes tulajdonú a cég. Villamosipari tervezésekkel és 
kivitelezésekkel foglalkozik, részben alvállalkozásként az EON-nal, és EMASZ-szal is. 
Korábban dolgoztam a magyar telefon mobil üzlet ágánál, piaci energiakérdésekkel 
foglalkoztam. Ezek elıkészítése és lebonyolítása volt a feladatom. T-mobile után egy 
villamos energiakereskedı cégnél dolgoztam, mint kereskedelmi vezetı. Ezt követıen a Kft-
ben folytattam ezt a tevékenységet. Nagyon jó kapcsolatokkal bírok mind az áram 
szolgáltatók és más területen is. Partnereim a Pikker kft, Mohácson, Mohácsi Vízmő Kft, 
Szigetvári cipı felsırészkészítı Kft, Mohácsi Takarékbank Zrt, a Bólyi 
Takarékszövetkezettel, a Völgység Hegyhát Takarékkal, Szekeres Cukrászda Mohácson, 
bólyi gyermekotthon ügyeit is én intézetem, és még sorolhatnám. A felkérést az 
önkormányzattól kaptam nyáron, hogy az önkormányzatnak és az intézményeinek jó lenne 
kilépni a szabadpiacra. Elkezdtem az anyagok feldolgozást, amit az elmúlt ülés óta 
megkaptam. Körülbelüli számokat már tudunk, 2,6 millió Ft. Ettıl valószínő magasabb lenne 
a megtakarítás. Decemberi villamos erı kilépésre nincs már lehetıség, mert már le kellett 
volna jelenteni a kilépést, így már csak januártól van lehetıség, itt november 24-ig kellene 
felmondani a szerzıdéseket. Felhatalmazás kellene arra, hogy megversenyeztessen az összes 
közintézményt, bekérnék ajánlatokat a város és közintézményei részére, minden fajta tanácsot 
megadnánk, és elıterjeszteném, hogy melyik céget ajánlanánk, mi lenne a hátrány és mi az 
elıny, és önök döntenek arról, hogy kivel szerzıdnek. Teljes szerzıdés és számla 
felülvizsgálatot elvégezném. Bármi probléma adódott a múltban azt is helyretennénk. A 
szerzıdésben erre különdíj tétel nincs meghatározva. Teljes körő támogatást nyújtanánk.  
 
K é r d é s :  
 
Dr. Bonnyai József: Pályáztatás és a megbízás mellé kellene az aláírás címpéldány és a 
cégbírósági kivonat.  
 
Szlávik Gábor: Ezt át tudom faxolni az aláírási címpéldányt és a cégkivonatot is.  
 
Dr. Bonnyai József: Erre mindenképpen szükség van. Átnéztem a szerzıdéseket, és 
támogatom, hogy lépjünk ki a szabadpiacra. A megtakarítás egy bizonyos %-ból tudnánk 
szerzıdni, ha rajtam múlna. Ha megtakarítunk 2,5 millió Ft-ot akkor hány % illetné meg az 



Ön cégét? Sikerdíjba gondolkodnék, és ez úgy gondolom megfelelı mindkét félnek. Ha 2,5 
millió Ft a megtakarítás akkor egy meghatározott sikerdíj is lehetne.  
 
Szlávik Gábor: Semmi kifogásom nincs ellene, az összes szerzıdésembıl sikerdíjat szoktam 
kapni. A nyáron kezdtük el az elıkészítését. A szerzıdésekbe azért került be minimum díj, de 
ezt kivehetnék, és bekerülhet a 20 %-os sikerdíj, mert az árak folyamatosan változnak. Azért 
kerültek be az árak, mert nekünk ezzel dolgozni kellett, mivel még nem láttam, hogy milyen 
megtakarítás lesz, és így hogy látjuk ezeket a számokat, ezt a minimum díjat ki lehet venni, és 
maradhat a 20 %-os sikerdíj. Nem volt rálátásom ezért került be. Minél elıbb meg kell lépni a 
versenyeztetést, mert most nagyon jó árak vannak a piacon. Ha jó szerzıdést kötünk, akkor 1 
évre meg tudjuk hozni a fix árat az önkormányzatnak. Bármikor vissza lehet lépni egyetemes 
szolgáltatásba.  
 
Dr. Szabó Ákos: Minden évben meg kell futtatni ezt a kérdést?  
 
Szlávik Gábor: Általában éves szerzıdést kötnek. A kisebb cégeknél egy éves szerzıdéseket 
szoktak kötni. Lehet hosszabb szerzıdési intervallumot kikötni. 2010-ben nagy pénzeket 
takarítottunk meg a nagy társaságoknál. 20-30-40-50 %-ot is megtakarítottunk, a bólyi 
gyermekotthonnál 56 %-ot takarítottunk meg, és ı is támogatott árba volt, mint szociális 
intézmény. 2011-be a 2011-es mostani árak jobbak a tavalyi ilyenkori áraknál, most nagyon 
jók az árak a versenypiacon.  
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Bognár Jenı: Ezt a korábbi javaslatot kérem, ismertesse az aljegyzı úr. Ez azt jelenti, hogy 
egy év múlva újra tárgyaljuk.  
 
Szlávik Gábor: Ezt az önkormányzat dönti el, hogy kivel köt szerzıdést. Én folyamatosan 
segítem a partnereimet a szerzıdéskötés után is. Bármi kérdés, probléma felmerül, segítek.  
 
Skoda Ferenc: A múlt havi ülésen ennél a napirendnél három megbízási szerzıdést 
mellékeltünk. Az egyik az energia beszerzésre szól, itt fix összegként szerepel a 150.000 Ft + 
áfa díj. A 2. szerzıdésben itt 20 % sikerdíj szerepel, melynek minimum összege 100.000 Ft, 
akkor ebbıl ez a minimum 100.000 Ft rész kimarad.  
 
Szlávik Gábor: Meg lehet csinálni, hogy mindhárom szerzıdésben egységesen szerepel a 20 
%. Mindegyik egyetemes szolgáltatás van benne durván 22,40 Ft a bázis ár. 
 
Dr. Bonnyai József: Ez az induló ár?  
 
Szlávik Gábor: Igen. Mi nem számolunk azzal, hogy jövıre változna az egyetemes ár, ha 
változik, akkor a megtakarítás is több lesz, ami a sikerdíjba nem fog megjelenni. De ez egy 
bázis ár. A villamos energia díj két részre van bontva. Van egy rendszer használati díj, amit a 
törvény határoz meg, és van egy villamos energia díj, itt a verseny energia díjat 
versenyeztetjük meg. A rendszerhasználati díjat, mindegy, hogy melyik kereskedınél 
vagyunk, azt mindig a helyi elosztói engedélyesnek kell megfizetni. Ez egy szerzıdéses 
kitétel lesz, hogy mirıl fog dönteni a testület, hogy egy számlára fizeti meg a kereskedınek, 
vagy két külön számlára az egyiket az elosztó engedélyesnek a másikat a kereskedınek. Itt 
majd egy felajánlás lehet a kereskedıtıl, hogy egyszerőbb, ha egy számlán jelenik meg. 15 



Ft-os rendszer használati díj jelenik meg, összköltségnek azt lehet mondani, hogy fele vagy 
1/3 a rendszerhasználati díj a másik a villamos energia.  
 
Dr. Szabó Ákos: A Szlá-vill Kft-vel az aláírásnak legyen feltétele, hogy az eredeti aláírás 
címpéldány kerüljön bemutatásra, és a másolat kerüljön a szerzıdés mellé.  
 
Dr. Bonnyai József: A pénzügyi bizottság a 20 %-ot elfogadja.  
 
Mórocz Zoltán: Az egyik cég ajánlatában szerepel, hogy 30 % + áfa, a visszamenıleges 
dolgok átvizsgálására 50 % siker díj van megállapítva. Tájékozódtam más cégeknél, 
lényegesen magasabb árak vannak hasonló jellegő szolgáltatásra. 30-50 % között mozognak 
ezek a díjak. Itt jelenlegi ajánlatban ezt nagyon jó ajánlatnak tartottuk.  
 
Bognár Jenı: Az elhangzott kiegészítésekkel akkor a határozati javaslat kerüljön elfogadásra.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 

 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
206/2010.(XI.09.) önkormányzati határozata 
 
SZLÁ-VILL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő 
Társasággal kötendı a Bátaszék város gáz, és villamos energia 
vásárlás felülvizsgálatára, a szabadpiacra történı kilépés 
elıkészítésére vonatkozó megbízási szerzıdések jóváhagyásáról  
 
1.) Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 

SZLÁ-VILL Kft-vel (7759 Lánycsók, Hunyadi János utca 11; 
adószám: 13439839-2-02 ) Bátaszék város Intézményeinek gáz, 
és villamos energia vásárlás felülvizsgálatát, a szabadpiacra 
kilépés elıkészítését, a gáz energia kereskedelmi ajánlati 
felhívásának összeállítását, kereskedelmi ajánlatok beszerzését 
és kiértékelését, az energia vásárlási szerzıdések megkötésének 
szakértıi támogatását célzó megbízási szerzıdéseket – a 
határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja, és 
felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a megbízási 
szerzıdéseket aláírja. 

 
2.) Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

felhatalmazza; 
 
a.) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot és a jogi tanácsnokot, hogy 

a gáz, és villamos energiavásárlásra vonatkozó beérkezett 
szolgáltatói ajánlatokat elbírálja, 

b.) a polgármestert, hogy a szerzıdéseket aláírja, majd errıl a 
képviselı-testületet tájékoztassa.  

 



3.) Amennyiben a közbeszerzési törvényben elıírt értékhatárt a 
szolgáltatói ajánlatok meghaladják, úgy a törvény szabályai 
szerint közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: SZLÁ VILL Kft. (Székhely: 7759  Lánycsók 

Hunyadi u. 11.) 
 pénzügyi iroda 
 irattár 

 
 
 
5. Ebek mikrochippel történı ellátása alól felmentés kérése ZÁRT ülésen 
 Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 
 
 
A napirendet Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja alapján zárt 
ülésen tárgyalta. 
 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
207/2010.(XI.09.) önkormányzati határozata 
 
ebek mikrochippel történı ellátása alól felmentés kérése 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 11. § -ának (1) 
bekezdésében kapott hatáskörében eljárva - figyelemmel az állatok 
tartásának szabályairól szóló 27/2004.(XII.28.) KTR. számú rendelet 
15. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra – Székely Antalné Bátaszék, 
Olimpia u. 14., Horváthné Sípos Hajnalka Bátaszék, Táncsics u. 
13/a., Máté János Bátaszék, Hársfasor 11. és Hıgye Ildikó Bátaszék, 
Garay u. 99. szám alatti lakosok által – kutyák mikrochippel történı 
ellátásának mentesítése ügyében – benyújtott fellebbezést 

 
e l u t a s í t j a , 

 
az I. fokú határozatot helyben hagyja, tekintettel arra, hogy az 
törvényes és megalapozott volt. Az állatok tartásának szabályairól 
szóló 27/2004.(XII.28.) KTR számú rendelet 15. §-ának (3) 
bekezdése egyértelmően elıírja, hogy amennyiben eb tartására 
polgármesteri engedély alapján kerül sor, akkor az érintett ebeket 



egyedi azonosító jellel (mikrochip) kell ellátni. Kérelmezık 
fellebbezésükben nem tártak fel olyan újabb okot, tényt, mely a 
határozat megváltoztatását, vagy megsemmisítését indokolta volna. 
 
A képviselı-testület ugyan akkor rámutat arra, hogy amennyiben 
valamely eb már jelenleg is rendelkezik tetoválással, értelemszerően 
mikrochippel ellátni már nem kell az ebet, csupán ennek számát kell a 
hivatalnak bejelenteni, a többi számmal egyetemben. 
 
E határozat ellen a kézhezvételtıl számított 30 napon belül a 
szekszárdi Városi Bírósághoz címzett, de Bátaszék város 
polgármesterénél vagy a bíróságnál benyújtott keresettel lehet élni, 
melyben az érintett a határozat megváltoztatását kérheti. A keresetet 3 
pld.-ban kell benyújtani. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
                (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: fellebbezést benyújtók 
 irattár 
 

 
 
 
 
Mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt, így a testületi ülést Bognár Jenı polgármester úr 
14.35 órakor bezárta. 

 
 
 

kmf. 
 
 
 

 
 Bognár Jenı Skoda Ferenc 
 polgármester aljegyzı 
 
 
 
 
 
 
Készült: 2010. 12. 15-én ………………… 

Ellenırizve: 2010. 12. 16-án ………………………. 

Hitelesítve: 2010. 10………. ……………….. 

 


