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Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 21-én 15 órakor 

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

 Dr. Szabó Ákos, Kovács Norbert, Rigler Gyula, Dr. Somosi Szabolcs, Péter 
Géza, Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Tresz Gábor, Partiné Harcsa Magdolna, 
Sümegi József, Mészáros Vilmosné, Erıss Ferenc képviselık (összesen: 12 fı) 
 

Távol maradtak: Dr. Bonnyai József, Péter Gábor képviselık (összesen: 2 fı)  
 
 

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 
 Skoda Ferenc aljegyzı, 
 Zeyer Imre NKÖ elnök,  
 Bihari László CKÖ elnök, 
 Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı,  
 Adorjáni Márta építési és városüzemeltetés irodavezetı, 
 Tafnerné Fáll Erika oktatási referens, 
 Sági Lajosné könyvtárvezetı,  
 Riglerné Stang Erika mővelıdés ház igazgató, 
 Dr. Ficzkó Zsuzsanna Kapos Innovációs Transfer Központ 

Kht képviseltében  
 Hınyi Pál Hozam 2001. Kft. ügyvezetı, 
 B. Tóth József Áfész elnök, 
 Szabó István, 
 Péter Péter, 
 Rigler Virág. 
   
  
 
Bognár Jenı polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, a megjelent intézményveze-
tıket, meghívottakat és a televízió nézıit. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 
11 képviselı jelen van. Ezután, javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a meghívóban szereplı 
sorrendben kerüljenek tárgyalásra a napirendi javaslatok.  
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Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatok alapján – egyhangúlag, 11 
igen szavazattal - az alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
 
 
 
N a p i r e n d  e l ı t t  
 
• Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevé-

kenységrıl valamint az elızı üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett in-
tézkedésekrıl  

 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
• Kérdések 
 
• Interpellációk, bejelentések 
 
 
N a p i r e n d i  p o n t o k :  
 
1. Városközpont rehabilitációjára vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges dön-

tések meghozatala 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 

2. Új konzorciumi együttmőködési megállapodás elfogadása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 

3. Társult települések Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzésének és Intézke-
dési Tervének aktualizált dokumentumainak elfogadása 
Elıterjesztı: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, c. fıjegyzı 
 

4. A 2010. évi iskolatej program jóváhagyása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
5. A 2009. évi összevont közbeszerzési terv módosítása 

Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 

 
 
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. Városközpont rehabilitációjára vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges dön-

tések meghozatala 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
Szóbeli tájékoztatás 
 
Dr. Ficzkó Zsuzsanna: Az elhangzottak a jegyzıkönyv mellékletét képezik.  
 
(Dr. Szabó Ákos alpolgármester 15.10-kor érkezett) 
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Bognár Jenı: Köszöntöm Hınyi Pál urat a Kapos Innovációs Kft. vezetıjét. İk készítették 
ezt az akciótervet. Jó néhány éve együtt dolgozunk. Köszönöm, hogy ezt a hatalmas anyagot 
összefoglalta Zsuzsa. Kevés város életében adatik meg hogy egy ciklus végén ekkora tervet 
készít, és az elkövetkezendı 5 év feladatát is meghatározza. A cigányárokra 80 millió Ft-ot 
nyertünk, ez óriási lehetıség, még akkor is ha ehhez 7 millió Ft-ot a városnak hozzá kell ten-
ni. Egész más képet mutat majd a Szenes úttól az Arany János utcáig. Nagyon fontos döntés 
elıtt állunk, még akkor is ha a nagy álmot nem tudjuk megvalósítani, de erre lesz majd öt év, 
hogy megvalósuljon a mővelıdési ház átalakítás is.  
 
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Dr. Szabó Ákos: Úgy gondolom, hogy az elhangzottakkal mindnyájan foglalkoztunk. Ismer-
jük ezeket a részeket. Ilyen átfogóan soha nem került még elénk az anyag. Ez egy hosszú táv-
ra elıremutató program a megvalósítást illetıen. Az elmúlt idıszakban a meghozott döntések 
a vágyak és a lehetıségek által valósultak meg. Ha az ütemet tudjuk tartani amit elképzeltünk, 
az belátható idın belül megvalósítható, és egy vonzó város kerül majd kialakítása.  
 
Tresz Gábor: Vendégház 150 millió Ft. Többször beszéltünk róla, én ezt az összeget kicsit 
soknak érzek. Ez mit takarna. Van a mővelıdési ház felújítása 430 millió Ft. Én nem érzem 
ezeket a számokat valósnak. Soknak tartom.  
 
Partiné Harcsa Magdolna: A civilek tevékenységével kapcsolatban, pirossal kiemelt rész, 
felsorolva a népcsoportok. A székelyek és a felvidékiek nem nemzetiség mi népcsoportként 
emlegetjük. A kisebbséget a német tánccsoport jelenti. Ez pontosítás lenne.  
 
Dr. Bozsolik Róbert: Ezek tervezıi költségbecslések. A napjainkban zajló pályázati körök-
ben elfogadott m2 árakkal számoltunk. Ennek megfelelıen kerültek kialakításra. Valamivel 
mindig drágább szokott lenni a felújítás, mint egy új építés. Ezt a tervezett vendégházat a 
funkcióinak megfelelıen át is kell alakítani.  
 
Bognár Jenı: Kérek mindenkit, hogy ha teheti ezt az anyagot minél szélesebb körben propa-
gáljuk. Színesbe kellene kinyomtatni, és átadni iskolának, civil szervezetnek stb. Számomra 
ez rendkívül kedvezı anyag. Nagyon sok mindenrıl beszéltünk, de így csokorba szedve még 
nem került elénk. Szép feladata lesz ez még ennek a testületnek és a következınek is. Szeret-
ném megköszönni a sikeres pályázatokat. Befejezzük az integrációs pályázatot, a cigányárkot, 
és elkezdjük a városrehabilitációs pályázatot, akkor valahol a teljesítıképesség határán le-
szünk. Hálás vagyok a testületnek, hogy lehetıvé tették azt, hogy ez a pályázat benyújtásra 
kerüljön.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
1/2010.(I.21.) KT határozata 
 
Bátaszéki városközpont rehabilitációjának támogatásáért pályá-
zat benyújtásáról 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete pályázat benyújtá-
sát határozza el a Dél-Dunántúli Operatív program „Funkcióbıvítı 
integrált városfejlesztési akciók támogatása” címmel kiírt pályázatra 
(kódszám: DDOP-2009-4.1.1/A) a „Bátaszéki városközpont rehabili-
táció” címmel. 
 
A bruttó 374.917 e Ft összköltséggel tervezett beruházáshoz az Ön-
kormányzat bruttó 74.984 e Ft saját forrást biztosít az Önkormányzat 
éves költségvetésének terhére (2010 illetve 2011 évi költségvetések). 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a város polgármesterét a pályázat 
benyújtására. 
 
Határidı: 2010. január 25., a pályázat benyújtására 
Felelıs:    Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: Pénzügyi Iroda 
                 Építési és Városüzemeltetési Iroda 
                 Irattár 
 
 

 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 

 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
2/2010.(I.21.) KT határozata 
 
Bátaszék város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2009-2015 
és megvalósíthatósági tanulmány elfogadásáról 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Bátaszék város-
központ rehabilitációja” projekthez kapcsolódóan „Bátaszék város In-
tegrált Városfejlesztési Stratégiája 2009-2015” a jegyzıkönyv mellék-
lete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidı: 2010. január 23. 
Felelıs:    Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: Pénzügyi Iroda 
                 Építési és Városüzemeltetési Iroda 
                 Irattár 
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 

 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
3/2010.(I.21.) KT határozata 
 
Bátaszéki városközpont rehabilitációjához kapcsolódó elızetes 
akcióterületi terv elfogadásáról 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Bátaszéki vá-
rosközpont rehabilitáció” c. pályázathoz kapcsolódó Bátaszék akció-
területi tervet a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogad-
ja. 
 
Határidı: 2010. január 23. 
Felelıs: Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: Pénzügyi Iroda 
                            Építési és Városüzemeltetési Iroda 
                            Irattár 

 
 
 
 
2. Új konzorciumi együttmőködési megállapodás elfogadása 

Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
Szóbeli tájékoztató 
 
 
Dr. Bozsolik Róbert: Az elmúlt év végén a képviselı-testület már jóváhagyta a Alsónyék, 
Báta, Bátaapáti, Mórágy és Pörböly önkormányzatokkal kötendı Konzorciumi Együttmőkö-
dési Megállapodást. A II. fordulóban megítélt támogatás a kerekítések miatt 1 Ft-tal változott, 
ezért szükséges a konzorciumi megállapodás módosítása. Az irányító hatóság kérésének meg-
felelıen az új megállapodás ennek megfelelıen kerülne aláírásra, és a korábbi megállapodás 
ennek megfelelıen hatályon kívül helyezik a felek. 
 
Bognár Jenı: Nehezen értették meg a polgármester kollégák, hogy miért van erre szükség. 
Kérem a testület támogatását.  
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
4/2010.(I.21.) KT határozata 
 
„Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központ-
jának kialakítása” (DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0020) projekt megva-
lósításához szükséges konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Bátaszéki integ-
rált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjának kialakítása” 
(DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0020) projekt megvalósíthatósága érdeké-
ben Alsónyék, Báta, Bátaapáti, Mórágy és Pörböly települések rész-
vételével  a jegyzıkönyv mellékletét képezı új Konzorciumi Együtt-
mőködési Megállapodást jóváhagyja.  
 
A képviselı-testület egyúttal a 192/2009.(IX.10.) KT határozatát ha-
tályon kívül helyezi. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:    Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: oktatási referens 
                   pénzügyi iroda 
                  irattár 

 
 
 
Dr. Bozsolik Róbert: Lezárolt a második forduló. Szerzıdéskötési fázisban vagyunk. Elsı 
határideje 2009.12.22 volt. A rendelkezésre álló anyagokat benyújtottuk. Hiánypótlásra került 
felszólításra az önkormányzat, ennek a határnapja a holnapi nap. Az egyik sarkalatos kérdés, a 
helyzetelemzés kérdése, és annak felülvizsgálata, ehhez szükség van a testületi döntésre. Má-
sik kérdés a saját forrás biztosításának kérdése. A megindítottuk a decemberi ülésen a közbe-
szerzési eljárást. 300 millió saját forrásról. Ez most zajlik, a támogatási szerzıdés aláírására 
csak akkor kerül sor, ha ez lezárul és a támogatási szerzıdés benyújtásra kerül. A korábban 
meghatározott forrás táblát módosítani kell. Arra a megállapodásra jutottunk, hogy a szerzı-
dés aláírására minél korábban sor kerüljön a saját forrásként mutattuk ki a 300 millió Ft. Sike-
rült olyan banki igazolást kapni, hogy 300 millió Ft rendelkezésre áll. Ez által, ha több hiány-
pótlás elképzelés nem kerül sor, akkor néhány héten belül aláírt támogatási szerzıdéssel ren-
delkezünk majd, és a beruházást meg tudjuk indítani. Az általunk tervezett november 30-ai 
határnapokat tartani lehessen minden egyes területen. Meg kell küzdeni a néha ésszerőtlen 
kérésekkel. Tudjuk tartani a határidıt, és hogy néhány héten belül aláírt támogatási szerzıdé-
sünk lehet.  
 
Bognár Jenı: Az a cég, aki a kivitelezést végzi elég komoly likviditási gondokkal küzd. Ad-
dig pénzt nem tudunk lehívni, amíg a szerzıdés aláírására nem kerül sor. Holnap ezt beadjuk, 
befogadják, akkor a jövı hónapban ezt alá tudjuk írni. Azzal a kéréssel fordultunk a miniszté-
riumhoz, hogy szeretnék az ünnepélyes alapkı letételt februárban megtartani. Három idıpon-
tot adtunk meg. Erre várjuk a választ, hogy a miniszter úrnak melyik idıpont felel meg. Fo-
lyik a közbeszerzés, mert nekünk szükségünk van arra a 300 millió Ft-ra.  
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3. Társult települések Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzésének és Intézke-
dési Tervének aktualizált dokumentumainak elfogadása 
Elıterjesztı: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, c. fıjegyzı 

 
Szóbeli tájékoztató 
 
Tafnerné Fáll Erika:  A támogatási szerzıdés megkötésének feltétele, hogy a pályázó, frissít-
se és módosítsa a közoktatási esélyegyenlıségi tervet és a helyzetelemzést. A helyzetelemzés 
és terv elkészülése között kb. 1 év telt el. A helyzetelemzés részletesen bemutatja a társulás 
környezetét, intézményi struktúráját és feladat-ellátási helyeit. Az esélyegyenlıségi területen 
lévı fontosabb beavatkozásokat beazonosítja, két területen érezhetı hiányosság: a párhuza-
mos tanulócsoportok HHH-s arányainak elemzése; szegregált SNI összevonás jelenleg nem 
felel meg a törvényi elıírásoknak. Minden települési önkormányzatnak – illetve intézmény-
fenntartó társulásban, vagy kistérségi, mikrotérségi társulásban fenntartott közoktatási intéz-
mények esetén a társult önkormányzatoknak együttesen ki kell dolgoznia a települési közokta-
tási esélyegyenlıségi programját. A programot összhangba kell hozni a közoktatási intézmé-
nyeinek mőködését és pedagógiai munkáját szabályozó dokumentumokkal és az önkormány-
zati intézkedési tervével valamint a minıségirányítási programjával. Ezek a dokumentumok 
az integrált közoktatási intézmény megalakulását követıen már a 2009. 04. 28-án elfogadott 
dokumentációval összhangban készültek el.  
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: 
Bizottságunk tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra javasolja.  
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  

 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
5/2010.(I.21.) KT határozata 
 
a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Oktatási Központ 
Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv és a hozzátartozó 
Helyzetelemzés aktualizálásának elfogadásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a közokta-
tásról szóló 1993. évi LXXIX. évi 132. § (6) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével, a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Ok-
tatási Központ Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének és 
a hozzákapcsolódó Helyzetelemzésnek az aktualizálását jelen elıter-
jesztés melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyja. 
 
A képviselı testület egyúttal a 77/2009. (IV.28.) KT határozatot hatá-
lyon kívül helyezi. 
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Határidı: 2010. január 22. 
Felelıs:   Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, c. fıjegyzı 
 
Határozatról értesül: Dági Csilla közokt. esélyegy. szakértı 

   oktatási referens 
 
 

 
4. A 2010. évi iskolatej program jóváhagyása 

Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: 2004. évben csatlakozott a város iskolatej programhoz. A 
program keretében az önkormányzati fenntartású általános iskolákban heti 3 alkalommal kap-
tak tejet a gyerekek. A program indításakor 320 gyerekkel terveztünk, majd azóta átlag 245 
fıre csökkentettük az igénybevételi létszámot. A gyerekek szívesen fogadták a tejet valamint 
kakaót. A 2009. évi iskolatej program 2009. március 1-jétıl december 31.-ig tartott. Összes-
ségében a 2009 évre vonatkozóan a szállítóknak kifizetett összeg 2 524 436 Ft, az igénylésre 
került támogatás 867 185 Ft. Az önkormányzat saját forrás igénye 1 657 251 Ft. A program-
ban átlagosan 2009 évben 320 gyerek vett részt. A központi támogatás az általános iskolás 
gyerekek illetve gyógypedagógiai tantervő oktatásban résztvevık esetében a tej vagy tejter-
mék bruttó vételárának 100%-a igényelhetı vissza támogatásként. Figyelembe kell azonban 
venni a rendelet által termékkategóriánként meghatározott, támogatás alapját képezı legma-
gasabb bruttó vételárat is, míg az óvoda, illetve a gimnázium tanulói esetében a közösségi 
rendeletben meghirdetett közösségi támogatás mértékéig, jelenlegi számítások alapján a brut-
tó vételár 18 %-ában határozható meg. II. kategóriájú termék, a kakaó esetén a támogatás 
mértéke jelentısen csökken.  
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Dr. Szabó Ákos: Mindig felbosszantom magam, az összeállított szerzıdésen. Lehetıség nyí-
lik megfelelni a Tolle elıírásainak stb. Számunkra megtiszteltetés, hogy ık ezt hajlandóak 
idehozni. Egyetlen pontot nem találtam arra, hogy valami elvárást megfogalmazna a beszállí-
tóval szemben. Azt látjuk, hogy nekünk mit kell teljesíteni. Az árakat megnézve, ezért a pén-
zért, ha elmennék egy gazdához, olcsóbban megkapnánk. A felvásárlási árat és a kívül megje-
lenı tejárak köszönı viszonyba nincsenek. Ennek ellenére támogatom az iskola tejprogram-
hoz való csatlakozást.  
 
Bognár Jenı: Egyszerően kényszerpályán vagyunk. Többször fogja a testület hallani tılem, 
hogy én a magam részérıl a nem kötelezı feladatokról nem szabad lemondani. Ilyen költség-
vetési helyzet mellett én támogatom ezt a nem kötelezı feladatot. Tisztában vagyok, ennek 
költségével, viszont vannak gyerekek, akik alig várják ezt a kakaót, mert ez az egyetlen egy 
lehetısége, hogy kakaóhoz jusson. Ezeket a nem kötelezı feladatokat, ami a gyerekeket, idı-
seket, civil szervezeteket érinti nem szabad megfaragni.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
6/2010.(I.21.) KT határozata 

2010. évi iskolatej program végrehajtásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete; 

1. a 2010. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 
169/2009.(XII.18) FVM rendelet alapján - csatlakozik a 2010. évi 
iskolatej programhoz (2010. február 1. - 2010. december 31. 
között), egyben a TOLNATEJ Zrt.-vel (7100 Szekszárd, 
Keselyüsi u. 26.) az iskolatej szállítására, értékesítésére 
vonatkozó szerzıdést jóváhagyja, 

2. az iskolatej program ezen ütemének lebonyolításához 1. 708. 
493.- Ft saját forrást biztosít a városi önkormányzat 2010. évi 
költségvetésében, 

3. egyúttal a 2009. évi Iskolatej Programhoz való csatlakozásról szó-
ló 20/2009.(II.24.) KT határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Határidı: 2010. január 25. (szerzıdéskötésre) 
                2010. december 31. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester  
                (a szerzıdés aláírásáért) 
                Kemény Lajos fıigazgató  
                (a program gyakorlati lebonyolításáért) 
 
Határozatról értesül: pénzügyi iroda,  
                                   B-A-P MOK intézmény 
                    irattár  
 
 
 

(Tresz Gábor képviselı úr 16.25-kor kiment) 
 
 
5. A 2009. évi összevont közbeszerzési terv módosítása 

Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
Szóbeli tájékoztatás 
 
Dr. Bozsolik Róbert: A 2009. év decemberi ülésen döntött a képviselı-testület arról, hogy a 
Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjának kialakítása projekt meg-
valósításához szükséges saját forrást fejlesztési hitelbıl igénybevételével kívánja biztosítani. 
Tekintettel a hitelösszeg éves kamataira a hatályos Kbt. alapján megindításra került a közbe-
szerzési eljárás a legkedvezıbb ajánlat kiválasztása érdekében. Kérjük, hogy ennek figyelem-
be vételével kérjük, hogy az önkormányzat 2009. évi összevont közbeszerzési tervétnek ki-
egészítésére elıterjesztett javaslatot támogatni szíveskedjenek. 
 
Kérdés és hozzászólás 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 
7/2010.(I.21.) KT határozata 
 
2009. évi összevont közbeszerzési terv kiegészítésérıl 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete közbeszerzésekrıl 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a Bátaszék város Önkor-
mányzat Közbeszerzési szabályzat alapján a 40/2009.(III.24.) KT ha-
tározattal elfogadott 2009. évi összevont közbeszerzési tervét a jegy-
zıkönyv melléklete szerinti tartalommal kiegészíti. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   intézményvezetık 
 
Határozatról értesül: intézményvezetık (tervvel együtt) 

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

 
 
 
 

kmf. 
 
 
 

 
 Bognár Jenı Dr. Bozsolik Róbert  
 polgármester jegyzı, címzetes fıjegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: 2010. 05.03-án ………………… 

Ellenırizve: 2010. 05. 05-én ………………………. 

Hitelesítve: 2010. ……………….. 


