
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselı-testülete 
 
 
Szám: 2387-19/2010./HSZG. 
 
 

J e g y zı k ö n y v  
 
 
Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 18-án 14 óra-

kor a Városháza házasságkötı termében megtartott ünnepi alakuló ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak: Bognár Jenı polgármester, 
 Dr. Bonnyai József, Dr. Szabó Ákos, Partiné Harcsa Magdolna, Dr. Kostyálné 

Dr. Kovács Klára, Sümegi József, Péter Géza, Dr. Somosi Szabolcs képviselık 
(összesen: 9 fı) 

 
 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı, 
 Skoda Ferenc aljegyzı, 
 kisebbségi önkormányzatok elnökei,  
 intézményvezetık,  
 Díszpolgárok, Pro Urbe díjazottak, valamint 
  a meghívott egyesületek, pártok vezetıi, képviselıi  
  
Az ünnepi alakuló ülés a Himnusz hangjaival kezdıdött. 
 
 
Fejes József képviselı – mint korelnök – köszöntötte a megjelenteket, és a televízió nézıit. 
Külön köszöntette Dr. Puskás Imrét a megyei közgyőlés elnökét, valamint Potápi Árpád pol-
gármester urat, akik ma országgyőlési képviselıi elfoglaltságuk miatt nem lehetnek jelen az 
alakuló ülésen.  
 
 
Fejes József korelnök felkéri Herendi János kanonok urat és Fekete Zoltán lelkész urat, hogy 
mondjon áldást a képviselı-testület munkájára Bátaszék város további fejlıdésére és életére. 
 
Ezt követıen Tafnerné Fáll Erika Petıfi Sándor a XIX. század költıi címő verssel köszöntötte 
a képviselı-testületet. 
 
 
 
N a p i r e n d  e l ı t t  
 
• A Helyi Választási Bizottság elnöke beszámol a választásról, majd átadja a képvise-

lıknek a megbízóleveleket 
 
• A képviselık eskütétele 
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• A polgármester eskütétele 
 
 
Fejes József korelnök felkéri Németh Ágnest, a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét a 
választás eredményérıl szóló tájékoztató megtartására, a képviselık esketésére és a megbízó-
levelek átadására. 
 
Németh Ágnes: Bátaszék város polgármester illetve egyéni listás választási eredményét is-
mertetném. A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévı választópolgárok száma 5626, a 
szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma 3, a választópol-
gárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor 5629, szavazóként megjelent válasz-
tópolgárok száma 2412 fı ami 42,85 %-a a választópolgároknak. Az uránban lévı szavazó-
lapok száma 2412, érvénytelen szavazólapok száma 33 ez 1,37 %, érvényes szavazólapok 
száma 2379 ez 98,63 %.  
A jelöltek Bognár Jenı a FIDESZ KDNP nevében indult, 1062 szavazatot kapott, ez 44,64 %. 
Dr. Bozsolik Róbert függetlenként indult 1001 szavazatot kapott, ez 42,08 %. Máté Krisztina 
LMP nevében indult, 164 szavazatot kapott, ez 6,89 %. Tóth Endre Géza JOBBIK nevében 
indult 152 szavazatot kapott, ez 6,39 %. 
A képviselıjelöltek választási eredménye a következı. Urnában lévı szavazólapok száma 
2412, érvénytelen szavazólapok száma 49 ez 2,03 %, érvényes szavazólapok száma 2363 ez 
97,97 %.  
Az eredményeket ismertetném. Bátaszék Város polgármestere Bognár Jenı FIDESZ KDNP 
nevében.  
A képviselık, pedig a kapott érvényes szavazatok száma alapján. Dr. Somosi Szabolcs 1281 
szavazattal, Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára 1112 szavazattal, Sümegi József 1091 szavazat-
tal, Fejes József 1068 szavazattal, Dr. Bonnyai József 1006 szavazattal, Dr. Szabó Ákos 1004 
szavazattal, Péter Géza 964 szavazattal és Partiné Harcsa Magdolna 801 szavazattal lett 
Bátaszék város képviselı-testületének tagjai. 
A megyei lista végeredményét szeretném még ismertetni. 2310 érvényes szavazatból a 
FISZED KDNP 1569 szavazatot, a MSZP 443 szavazatott és a Jobbik 298 szavazatot kapott. 
 
A képviselı-testület eskütétele következett, melyet Németh Ágnes olvasott elı. Az eskütétel 
után a HVB elnökhelyettese átadta a megbízóleveleket a képviselı-testület tagjainak. 
 
A képviselık eskütétele után polgármester úr eskütétele hangzott el a testület elıtt, melynek 
szintén Németh Ágnes HVB elnökhelyettese volt az elıolvasója, majd ezt követıen átadta a 
polgármester részére a megbízólevelet és a polgármesteri láncot.  
 
H o z z á s z ó l á s:  
 
Péter József: Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselı testület, tisztelt vendégek. Engedjék 
meg, hogy a bátaszéki önkéntes tőzoltóság köztestülete nevében az 5. alakalomból megvá-
lasztott Bognár Jenı polgármester úrnak egy emlékplakettet adományozzunk. Személyi állo-
mány nevében tiszta szívbıl kívánunk, jó erıt, egészséget. Kívánom, hogy az elkövetkezendı 
ciklusban is ilyen jó együttmőködés legyen a tőzoltósággal és polgármester úr között mint 
amilyen most is. 
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Fejes József: Megállapítja, hogy a 8 fı képviselı, valamint a polgármester az esküt letette, 
így a testület határozatképes, ezért az ülést megnyitja. Ezután, javaslatot tesz arra vonatkozó-
an, hogy a meghívóban szerepelı napirendi pontokat tárgyalják azzal a módosítással, hogy 
11. új napirendként kerüljön felvéve A 2010. szeptember 19-i esızéssel kapcsolatos vé-
dekezési költségek, és 12. napirendként kerüljön felvéve az önkormányzati delegáció 
jóváhagyása c.napirendi pont. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendi javaslatokat – 
egyhangúlag, 9 igen szavazattal,– elfogadta, így a testületi ülés napirendje az alábbiak szerint 
alakult: 
 
N a p i r e n d i  p o n t :  

 
1. A polgármesteri program ismertetése 

(Szóbeli elıterjesztés)  

2. Döntés a polgármester illetményérıl, költségátalányáról  
 (160. sz. elıterjesztés) 

3. Az SZMSZ módosítása (bizottságok fajtáinak és létszámainak meghatározása –
PGB, KOISB és SZB) 
(161. sz. elıterjesztés) 

4. Ad-hoc bizottság megválasztása az alpolgármester választás lebonyolítására 
(Szóbeli elıterjesztés) 

5. Az alpolgármester/-ek/ titkos megválasztása, majd eskütétele 
(Szóbeli elıterjesztés) 

6. Az alpolgármester/-ek/ tiszteletdíjának megállapítása 
 (162. sz. elıterjesztés)  

7. Jogi tanácsnok megválasztása 
 (163. sz. elıterjesztés)  

8. A bizottságok megalakítása, a külsıs bizottsági tagok eskütétele 
(Szóbeli elıterjesztés) 

9. Döntés a 2011-2014- évi gazdasági-cselekvési program elkészítésérıl 
 (Szóbeli elıterjesztés) 

10. Döntés az SZMSZ felülvizsgálásáról, szükség esetén új SZMSZ-tervezet elkészítte-
tésérıl 
(Szóbeli elıterjesztés) 

11. A 2010. szeptember 19-i esızéssel kapcsolatos védekezési költségekrıl  
(Szóbeli elıterjesztés) 

12. Önkormányzati delegáció jóváhagyása a Quaregnonban Bátaszék bemutatkozik c. 
rendezvényre 
(Szóbeli elıterjesztés) 
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N a p i r e n d i  p o n t o k  t á r g y a l á s a :  
 
1. A polgármesteri program ismertetése  

Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
Bognár Jenı: Tisztel Hölgyeim és Uraim, tisztelt vendégeink, egyházi vezetık, egyesületi 
elnökök, intézményvezetık, polgármester kollegák, kisebbségi önkormányzat vezetıi és ter-
mészetesen tisztelt képviselı társaim és külsıs bizottsági tagok. Szeretném megköszönni a 
választók bizalmát, óriási megtiszteltetés és hatalmas felelısség és áldás is. Ezzel a felelıs-
séggel élni kell mindanyunknak. Azt a munkát kérem mindenkitıl, képviselıktıl, bizottsági 
tagoktól, is mint eddig. Mindig is vallottam az elmúlt hónapokban, hogy legjobb lenne, ha ez 
a testület vinné tovább a munkát. Egy új tagok kaptunk, szeretettel köszöntöm Fejes József 
barátunkat. Sajnálom, hogy néhányan külsıs bizottsági tagként fogják a munkánkat tovább 
segíteni. Kitartó együttmőködést szeretnék kérni. Lényegesen kevesebb a képviselıi tag, a 
határozatképességet testületi ülésen, bizottsági ülésen mindenféleképpen tartani kell. Az el-
múlt négy évben azt lehet mondani, hogy egy politika vezérelt bennünket ez pedig a várospo-
litika. Azt gondolom, hogy konfliktusmentesen levezényeltük az elmúlt négy évet és ez azt 
hiszem nem kis eredmény. Én ezt a konfliktusmentes munkát és eredményes munkát kívánom 
az elkövetkezendı négy évben folytatni és ezt kérem a képviselı társaimtól és ezt kérem a 
kisebbségi tagoktól is. A bizottságok fontossága még nagyobb jelentısséget fog kapni, majd 
ismertetni fogják, hogy kevesebb bizottsági tag lesz és mindig is vallottam, hogy az igazi 
munka az a bizottságokban dıl el. Testületi ülésekre már tulajdonképpen határozott elképze-
lések folynak nagyon ritka esetben szoktunk változtatni. Sokan megütköznek, amikor azt 
mondtam és most is azt mondom, hogy szöszölve végezzük ezt a munkát. Tehát szeretettel 
végezni a munkát, önként és szabadon. A legfontosabb feladatunk az intézmények zavartalan 
mőködése, a jelenleg folyó beruházások folytatása és lehetıleg kiváló minıségben való befe-
jezése. Az elmúlt napokban átadásra került a Gimnázium, bár még mindig vannak feladatok 
és munkák. Hasonló elképzeléseink vannak az óvodánál, terveink szerint a télapó fogja meg-
hozni. És az iskola befejezését a kivitelezı év végére, karácsonyra ígéri. A gimnáziumi át-
adásnál szeretném kihangsúlyozni, hogy legalább annyira fontos Bátaszék városának, hogy 
Alsónyéken és Pörbölyön is átadásra kerüljenek a korszerő intézmények, óvodák. Valószínő 
Pörbölyön elıbb fog átadásra kerülni. Ezek az 50 millió forintos beruházások ezeken a kis 
településeken hatalmas elırelépések. Minthogy Bátaszék életében is óriási elırelépés ez a 1.3 
milliárdos beruházás. A feladat nem lesz könnyő, mert be kell fejezni, pontosan el kell szá-
molni, lehetıleg úgy hogy hibát ne találjanak. A következı legalább ilyen fontos feladat a 
csapadékvíz. Sajnos hiába nyertük meg 90 millió forintos beruházást és hiába adtuk át a mun-
katerületet, az Alisca Bau nem tudja megkezdeni a munkát, mert olyan magas a talajvíz. Eh-
hez a programhoz tartozik, a focipálya melletti részen a szennyvízhálózatnak a bıvítése. Ez 
talán segíteni fog a Mozi téren lakóknak és a városban lakóknak Hunyadi és Perczel utcát 
értem ez alatt. Idıközben tárgyalásokat folytatunk a megyei szervekkel, a megyei Katasztró-
favédelemmel. Azzal tisztába kell lenni, hogy ez nem csak bátaszéki probléma ez megyei 
probléma. Városközpont rehabilitáció megvalósítását nagyon szeretnénk elvégezni ebbe a 
ciklusban. Jelen pillanatban a Dél-Tolna Aqua víz program folyik és dolgoznak a munkatársa-
ink rajta. Szükség van, az új pályázatok figyelésére meg kell keresni a pályázatírókat, akik 
ezeket figyelik, de nagyon óvatosnak kell lennünk, mert ezt az intézményi beruházást nekünk 
el kell számolni, és meg kell látni, hogy alakulnak a pénzügyi helyzetünk. Nagyon fontosnak 
tartom a vállalkozások támogatását. Fontosnak tartom azt a kapcsolatot, amit az elmúlt négy 
évben kiépítettünk. Mindegyik szervezettel le fogunk ülni és a cselekvési programot össze 
fogjuk állítani. Szeretnék feltölteni a várost olyan cégekkel, akik ide munkát tudnak hozni. 
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Türelmet kérek azoktól a civil szervezetek képviselıitıl, akik telefonon már kerestek, hogy le 
szeretnének ülni, mert vannak elképzeléseik. Ígérem, meg fogom ıket keresni. Szeretnénk 
még nagyobb gondot fordítani a tisztaságra és a rendre. A hulladékudvar még nem kerül át-
adásra de, remélem a többi hulladékudvar is el fog készülni. Még lesz decemberben is zöldjá-
rat és valamikor január februárban a hulladékudvar is átadásra kerül. Rendezett várost szeret-
nénk látni magunk körül. Szeretnénk megerısíteni a közbiztonságot is, itt a polgárırökre 
nemzetırökre és a rendırökre számítunk.  
 
 
2. Döntés a polgármester illetményérıl, költségátalányáról 

Elıterjesztı: Fejes József korelnök 
 
 
Szóbeli kiegészítés:  
 
Fejes József: A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati kép-
viselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szabályozza a polgármester illetményét 
és költségtérítését. 10 000-nél több lakosú település, valamint körzetközponti feladatot ellátó 
önkormányzat esetén a jelenleg hatályos illetményalap 38.650,- Ft. 12,5 – 13,5 szorosa, azaz 
483.100,- Ft. és 521.800,- Ft. között lehet megállapítani. Az elmúlt idıszakban a polgármester 
illetménye a rá vonatkozó legalacsonyabb szorzószám figyelembe vételével került megállapí-
tásra, ennek figyelembe vételével javasolom, hogy a szorzószámot 13-ra emelje fel a képvise-
lı-testület, azaz javaslom, hogy polgármester úr havi illetményét 500.250,- Ft-ban állapítsa 
meg. 
 
 
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 8 igen szavazattal, 1 tar-
tózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
177/2010.(X.18.) önkormányzati határozata 
 
Bognár Jenı polgármester illetményének meghatározása 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a pol-
gármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkor-
mányzati képviselık tiszteletdíjáról 1994. évi LXIV. törvény 3. 
§-ának (2) bekezdése alapján B o g n á r   Jenı polgármester úr 
havi illetményét 2010. október 04-étıl 
 

500.250.- Ft/hó 
 

összegben állapítja meg. 
 
A képviselı-testület felkéri a város aljegyzıjét a szükséges 
munkaügyi iratok elkészítésére. 
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A képviselı-testület egyúttal a 6/2008.(I.29.) KT határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
Határidı: Azonnal 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
 
Határozatról értesül: Bognár Jenı 
                                 MÁK, Szekszárd 
                                  személyzeti anyag 
                                  irattár 
 
 

 
Fejes József: Ugyanezen törvény szerint a polgármestert költségátalány illeti meg. Polgár-
mester úr írásbeli nyilatkozata alapján költségátalány megállapítását kérte. A költségátalány 
mértéke a polgármester illemténye 20-30%-ának megfelelı összeg. Javaslom, hogy itt válto-
zatlanul az illetmény 20 %-ában, azaz 100.050,- Ft-ban állapítsa meg a testület. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 8 igen szavazattal, 1 tar-
tózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
178/2010.(X.18.) önkormányzati határozata 
 
Bognár Jenı polgármester költségátalányának meghatáro-
zása 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a pol-
gármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkor-
mányzati képviselık tiszteletdíjáról 1994. évi LXIV. törvény 3. 
§-ának (2) bekezdése alapján B o g n á r   Jenı polgármester úr 
havi költségátalányát 2010. október 04-étıl illetménye 20 %-
ában, azaz 
 

100.050.- Ft/hó 
 

összegben állapítja meg. 
 
A képviselı-testület felkéri a város aljegyzıjét a szükséges ira-
tok elkészítésére. 
 
Határidı: Azonnal 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
 
Határozatról értesül: Bognár Jenı 
                                 MÁK, Szekszárd 
                                  személyzeti anyag 
                                  irattár 
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(Fejes József az ülés további levezetését Bognár Jenı polgármester úrnak átadja.) 
 
 
3. Az SZMSZ módosítása (bizottságok fajtáinak és létszámainak meghatározása – 

PGB, KOISB és SZB) 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Skoda Ferenc: Ezen módosítás egyrészt tartalmazza a képviselı-testület tagjai számának 
csökkenésébıl fakadó bizottságok számának csökkentését, a bizottságok tagjai számának 
csökkentését, a hatáskörök átcsoportosítását végül egy új tisztséget a jogi tanácsnoki tisztség 
bevezetését. 
A rendelet-tervezet javaslatot tesz a képviselık tiszteletdíjáráról szóló helyi rendeltünk módo-
sítására, amikor is a tiszteletdíjasok, közé beemeli a jogi tanácsnokot azzal, hogy a törvényi 
elıírással összhangban tiszteletíját a bizottsági elnökkel hasonló összegben javasolná megál-
lapítani. És végül a módosítást kihasználva átvezetnénk a rendelet-tervezeten a volt Regioná-
lis Államigazgatási Hivatal elnevezését az újra a Tolna megyei Közigazgatási Hivatalra. 
 
 
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 
 

 
Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a képviselı-testület és szer-
vei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 4/2004.(IV.01.) KTR számú rendelet módosí-
tásáról szóló és a jegyzıkönyv mellékletét képezı 18/2010.(X.18.) önkormányzati rendeletet 
– 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – megalkotta. 
 
 
Bognár Jenı: Hogy minden jogszabálynak eleget tegyünk a most elfogadott rendeletet ki kell 
hirdetni, ezért néhány perc szünetet rendelek el. 
 
 
 
4. Ad-hoc bizottság megválasztása az alpolgármester választás lebonyolítására 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Bognár Jenı: Az alpolgármester választás lebonyolítására az ad-hoc bizottságba Dr. Bonnyai 
József, Péter Géza és Partiné Harcsa Magdolna képviselıket szeretném javasolni megválasz-
tani. 
 
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület - egyhangúlag 9 igen szavazattal – Dr.Bonnyai 
József, Péter Géza és Partiné Harcsa Magdolna képviselıket az ad-hoc bizottság tagjának 
megválasztotta. 
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5. Alpolgármester titkos megválasztása, majd eskütétele 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Bognár Jenı: Alpolgármesternek Dr. Szabó Ákos képviselı urat javaslom. 
 
Dr. Bonnyai József: Ismerteti a szavazás menetét.  
 
Bognár Jenı: A szavazás idejére szünetet rendelek el. 
 
Dr. Bonnyai József: Ismertetném a titkos szavazás végeredményét, mely szerint Bátaszék 
Város Önkormányzatának képviselı-testülete Dr. Szabó Ákos képviselı urat 8 igen szavazat-
tal és 1 nem szavazott, alpolgármesternek megválasztotta. (A titkos szavazás eredményérıl 
készült jegyzıkönyv a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 
 
 
A titkos szavazás után – a fenti szavazási eredménnyel – az alábbi döntés született. 
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
179/2010.(X.18.) önkormányzati határozata 
 
alpolgármester megválasztása 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 34. § -ának (1) be-
kezdésében kapott jogkörében eljárva dr. Szabó Ákos képviselı 
urat Bátaszék Város – társadalmi megbízatású alpolgármesterei-
nek megválasztja. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 194/2006.(XI.29.) KT határozatot 
hatályon kívül helyezi. 
 
Határidı: Azonnal 
Felelıs:    Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül:  dr. Szabó Ákos alpolgármester 
                                    pénzügyi iroda 
                          irattár 

 
 
 
Dr. Szabó Ákos alpolgármester eskütétele következett, melyet Bognár Jenı polgármester úr 
olvasott elı. 
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6. Alpolgármester tiszteletíjának megállapítása 

Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Bognár Jenı: A társadalmi megbízatású polgármester havi tiszteletdíját nem haladhatja meg, 
a mi esetünkben a 4,5-ös szorzóhatárt, ez 173.000,-Ft. lenne. Tiszteletdíjra 120.000,- Ft-ot 
javaslok elfogadni. Alpolgármester úr nyilatkozott írásban, hogy a költségátalányt nem kíván-
ja felvenni. Szeretném elmondani, hogy tehát közel nincs a törvényi maximumhoz az alpol-
gármester úr tiszteletdíja. 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 8 igen szavazattal, 1 tar-
tózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
180/2010.(X.18.) önkormányzati határozata 
 
az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a pol-
gármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkor-
mányzati képviselık tiszteletdíjáról 1994. évi LXIV. törvény 4. 
§-a alapján dr. S z a b ó   Ákos alpolgármester úr tiszteletdíját 
2010. október 18-ától 
 

120.000.- Ft/hó 
 

összegben állapítja meg. 
 
A képviselı-testület felkéri a város aljegyzıjét a szükséges ira-
tok elkészítésére. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 207/2007.(XII.19.)  KT határo-
zatot hatályon kívül helyezi. 
 
Határidı: Azonnal 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
 
Határozatról értesül: dr. Szabó Ákos 
                                 MÁK, Szekszárd 
                                  irattár 
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7. Jogi tanácsnok megválasztása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Bognár Jenı: A Jogi és Ügyrendi Bizottság megszőnik. A frakcióülésen az a döntés született, 
hogy ezt az anomáliát úgy kívánja áthidalni a frakció, hogy egy jogi tanácsnoki tisztséget 
hozna létre, és erre Dr. Bonnyai József képviselı urat javasolja. 
 
 
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.  
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 8 igen szavazattal, 1 tar-
tózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
181/2010.(X.18.) önkormányzati határozata 
 
jogi tanácsnok megválasztása 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a képvi-
selı-testület és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról 
szóló 4/2004.(IV.01.) KTR számú rendelet 31/A. §-ában foglal-
tak alapján dr. B o n n y a i   József képviselı urat 2010. október 
18-ával jogi tanácsnoknak megválasztja. 
 
A képviselı-testület a 164/2006.(X.10.), valamint a 
165/2006.(X.10.) és az ezt módosító 193/2006.(XI.29.) KT hatá-
rozatokat hatályon kívül helyezi. 
 
Határidı: Azonnal 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
 
Határozatról értesül: dr. Bonnyai József 
                                   MÁK, Szekszárd 

 
 
 
8. A bizottságok megalakítása, a külsıs bizottsági tagok eskütétele 

Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Bognár Jenı: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének Péter Géza képviselı urat javas-
lom.  
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Az elhangzott javaslat megszavazására került sor, miszerint a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
ság elnökének Péter Géza képviselı urat válasszák, melyet a képviselık – 8 igen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett – elfogadtak. 
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
182/2010.(X.18.) önkormányzati határozata 
 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága elnökének megválasztása 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 22. §-ának (1) be-
kezdésében kapott jogkörében eljárva, a képviselı-testület 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága elnökének Péter Géza képvi-
selıt választja meg. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 166/2010.(X.10.) KT határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:    Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értestül:  Péter Géza 
                                   MÁK, Szekszárd 

 
 
 
Bognár Jenı: Felkérem elnök urat, tegye meg javaslatát a bizottság tagjaira.  
 
Péter Géza: A bizottság tagjainak javaslom Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Dr. Somosi 
Szabolcs, Fejes József, képviselıket, valamint külsıs tagnak Erıss Ferencet, Tresz Gábort és 
Papp Vilmost. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
183/2010.(X.18.) önkormányzati határozata 
 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága tagjainak megválasztása 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 22. §-ának (1) be-
kezdésében kapott jogkörében eljárva, a képviselı-testület 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága tagjának Fejes József, Dr. 
Kostyálné Dr. Kovács Klára, Dr. Somosi Szabolcs képviselıt és 
Erıss Ferencet, Papp Vilmost valamint Tresz Gábort választja 
meg. 
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A képviselı-testület egyúttal a 167/2006.(X.10.) valamint az ezt 
módosító 193/2006.(XI.29.) KT határozatait hatályon kívül he-
lyezi. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:    Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értestül:  bizottsági tagok 
                                   MÁK, Szekszárd 

 
 
 
Bognár Jenı: A Szociális Bizottság elnökének Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára képviselı 
asszonyt javaslom.  
 
Az elhangzott javaslat megszavazására került sor, miszerint a Szociális Bizottság elnökének 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára képviselı asszonyt válasszák, melyet a képviselık – 8 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett – elfogadtak. 
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
184/2010.(X.18.) önkormányzati határozata 
 
Szociális Bizottság elnökének megválasztása 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 22. §-ának (1) be-
kezdésében kapott jogkörében eljárva, a képviselı-testület Szo-
ciális Bizottsága elnökének Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára 
képviselıt választja meg. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 168/2006.(X.10.) KT határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:    Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értestül: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára 
                                   MÁK, Szekszárd 

 
 
 
Bognár Jenı: Felkérem elnök asszonyt, tegye meg javaslatát a bizottság tagjaira.  
 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: A bizottság tagjainak javaslom Partiné Harcsa Magdolna 
és Fejes József képviselıket, valamint külsıs bizottsági tagnak Borosné Simon Zsuzsannát, 
Mészáros Vilmosnét. 
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 

 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
185/2010.(X.18.) önkormányzati határozata 
 
Szociális  Bizottsága tagjainak megválasztása 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 22. §-ának (1) be-
kezdésében kapott jogkörében eljárva, a képviselı-testület Szo-
ciális Bizottsága tagjának Partiné Harcsa Magdolna, Fejes Jó-
zsef képviselıt és Borosné Simon Zsuzsannát, Mészáros 
Vilmosnét választja meg. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 169/2010.(X.10.), valamint az ezt 
módosító 193/2006.(XI.29.) és a 227/2009.(XI.24.) KT határo-
zatait hatályon kívül helyezi. 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:    Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értestül:  bizottsági tagok 

 
 
 

Bognár Jenı: A Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének Partiné 
Harcsa Magdolna képviselı asszonyt javaslom.  
 
Az elhangzott javaslat megszavazására került sor, miszerint a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjú-
sági és Sport Bizottság elnökének Partiné Harcsa Magdolna képviselı asszonyt válasszák, 
melyet a képviselık – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – elfogadtak. 
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
186/2010.(X.18.) önkormányzati határozata 
 
Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöké-
nek  megválasztása 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 22. §-ának (1) be-
kezdésében kapott jogkörében eljárva, a képviselı-testület 
Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága elnöké-
nek Partiné Harcsa Magdolna képviselıt választja meg. 
 
A képviselı-testület a 170/2006.(X.10.) KT határozatát hatályon 
kívül helyezi. 
 
Határidı:  azonnal 
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Felelıs:    Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értestül: Partiné Harcsa Magdolna  
 

 
 
Bognár Jenı: Felkérem elnök asszonyt, tegye meg javaslatát a bizottság tagjaira.  
 
Partiné Harcsa Magdolna: A bizottság tagjainak javaslom Sümegi József, Péter Géza képvi-
selıket, valamint külsıs bizottsági tagnak Péter Gábort és Jagicza Józsefet. Itt szeretném el-
mondani, hogy Péter Gábor tanár úr jelezte, hogy családi okok miatt ma nem tud részt venni 
az alakuló ülésen, de a külsıs bizottsági tagságot elvállalja. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
187/2010.(X.18.) önkormányzati határozata 
 
Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága tagja-
inak megválasztása 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 22. §-ának (1) be-
kezdésében kapott jogkörében eljárva, a képviselı-testület 
Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága tagjának, 
Péter Géza, Sümegi József képviselıt és Jagicza Józsefet vala-
mint Péter Gábort választja meg. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 172/2006.(X.10.) valamint az ezt 
módosító 42/208.(III.25.) KT határozatait hatályon kívül helye-
zi. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:    Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értestül: bizottsági tagok  
 

 
 
Bognár Jenı: Szeretném jelezni, hogy a kisebbségi önkormányzatok is delegáltak. A Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat a Szociális Bizottságba Sárközi Csillát, a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságba id. Bihari Lászlót a KOIS Bizottságba Nyárádi Zsófiát. A Német Kisebbségi Ön-
kormányzat a KOIS Bizottságba Balázsné Wittendorfer Ildikót, míg a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságba Wittendorfer Antalt delegálta. 
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(A bizottságok megválasztása után a külsıs bizottsági tagok eskütételére került sor, melyet 
polgármester úr olvasott elı.) 
 
 
 
9. Döntés a 2011-2014- évi gazdasági-cselekvési program elkészítésérıl 

Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Bognár Jenı: Szeretném javasolni, képviselı-társaimnak, hogy ez a cselekvési program a 
januári testületi ülésen kerüljön elfogadásra. Négy évnek a feladatait fogalmazzuk meg ebbe a 
cselekvési programba. Addig szeretnénk a civil szervezetek és mindazokat, akik tenni szeret-
nének Bátaszékért a javaslataikat meghallgatni, csokorba győjteni és szeretném, ha ezt a kép-
viselı-testület közösen határozná meg. 
 
 
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
188/2010.(X.18.) önkormányzati határozata 
 
döntés a 2011-2014. évi gazdasági-cselekvési program elké-
szítésérıl 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri 
a város polgármesterét és jegyzıjét, hogy készítsék el a képvi-
selı-testület 2011-2014. évi gazdasági-cselekvési programját, 
és terjesszék a képviselı-testület elé a 2011. januári ülésen. 
 
Határidı: 2011. januári testületi ülés 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester és 
                Dr. Bozsolik Róbert c. fıjegyzı 
 
Határozatról értesül: polgármester 

                       c. fıjegyzı 
 
 

 
10. Döntés az SZMSZ felülvizsgálásáról, szükség esetén új SZMSZ-tervezet elkészítte-

tésérıl 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Bognár Jenı: Aljegyzı úr utalt már rá, hogy változások történtek, javaslom, hogy szintén a 
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januári ülésre legyen felülvizsgálva az SZMSZ, új rendelet-tervezet kerüljön a képviselı-
testület asztalára.  
 
 
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
189/2010.(X.18.) önkormányzati határozata 
 
döntés az SZMSZ felülvizsgálásáról, szükség esetén új 
SZMSZ-tervezet elkészíttetésérıl 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri 
a város jegyzıjét és aljegyzıjét, hogy készítsék el az új Szerve-
zeti és Mőködési Szabályzat tervezetét, és terjesszék a képvise-
lı-testület elé a 2011. januári ülésen. 
 
Határidı: 2011. januári testületi ülés 
Felelıs:   Dr. Bozsolik Róbert c. fıjegyzı és 
                Skoda Ferenc aljegyzı 
 
Határozatról értesül: c. fıjegyzı 

                       aljegyzı 
 
 
 
11.  A 2010. szeptember 19-i esızéssel kapcsolatos védekezési költségekrıl 

Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Adorjáni Márta : Ez év szeptember 19-én sajnos ismételten szükség volt az árvíz illetve bel-
víz elleni védekezésre. Bár jóval kevesebb csapadék hullott le, mint május, júniusban és rövi-
debb ideig is tartott a csapadékos idıjárás, de oly mértékben telített már a talaj, hogy elszívni 
nem volt képes a lehullott csapadékot és a keleti városrészben számos lakóingatlan udvara víz 
alá került, melléképületekbe folyt be a víz és ez az állapot elég hosszan tartott. Közvetlenül az 
esıs idıszakban homokzsákos védekezésre volt szükség azt követıen is még huzamosabb 
ideig szükség volt szivattyúk mőködtetésére és még most is vannak területek, ahol a víz nem 
teljes mértékben húzódott vissza. Ez a védekezés fıleg a város keleti részét érintette kiemel-
ten a Dr.Hermann Egyed utcai ingatlanokat, de az Olimpia és a Dolina utcai ingatlanokba is 
befolyt a víz. Az eseményt követıen jelentettük a káresemény illetve a védekezés tényét a 
Belügyminisztérium Önkormányzati és Gazdasági Fıosztályára és jeleztük, hogy vis maior 
pályázatot kívánnánk benyújtani. A bejelentésünket követıen a Közigazgatási Hivatal képvi-
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selıi illetve a Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselıi a helyszínen bejárták azokat a terü-
leteket, ahol a védekezés történt és megállapították a káreseményeket és így jogosulttá vál-
tunk vis maior pályázat benyújtására. A pályázattal a költségek 70 %-ára lehet pályázni, az 
összköltség amit védekezésre fordított az önkormányzat 1 474 942,- Ft. Ennek a 30 %-át kell 
saját erıbıl biztosítani, ami 442 483,- Ft. Erre kérem a képviselı-testületet, hogy egyrészt 
döntsenek a pályázat benyújtásáról másrészt, hogy ezt az összeget biztosítsák az önkormány-
zat 2010. évi költségvetésének tartalék kerete terhére.  
 
 
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 190/2010.(X.18.) önkormányzati 
határozata 

 
A 2010. szeptember 19-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. szeptember 19-ei nagymértékő esızés következtében a 
Kövesdi árok, Cigány árok vízszintje oly mértékben emelkedett, hogy elöntötte a település 
több részét. 
 
Helye: Cigány árok (717 hrsz), Mozi tér (716/113 hrsz.), Toldi utca (716/108 hrsz.), József A. 
utca (716/53 hrsz.), Dolina utca (1960/37 hrsz.), Platán sor (1960/36 hrsz), Hermann Egyed 
utca ( 1973/20 hrsz) 
 
A káresemény forrásösszetétele: 
 
                  adatok Ft-ban 

Megnevezés 2010. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)            442.483 Ft 30 
Biztosító kártérítése                          Ft  
Egyéb forrás                          Ft  
Vis maior igény         1.032.459 Ft 70 
Források összesen         1.474.942 Ft 100 

 
 
- A védekezési munkálatok összköltsége 1.474.942 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat 
nem tudja/részben tudja (megfelelı rész aláhúzandó) biztosítani. 
 
- Bátaszék Város Önkormányzat Képviselıtestülete nyilatkozom, hogy a káreseménnyel érin-
tett 717, 716/113, 716/108, 716/53, 1960/37, 1960/36, 1973/20 hrsz-ú ingatlanok Bátaszék 
Város Önkormányzatának tulajdonát képezi. 
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- 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. október 21. (igénylés benyújtására) 
Felelıs:   Adorjáni Márta irodavezetı  
               (a támogatási igény benyújtásáért)  
 
Határozatról értesül: ép. és városüz. iroda 
                                 pénzügyi iroda 
                                 irattár 

 
 

 
12.  Önkormányzati delegáció jóváhagyása a Quaregnonban Bátaszék bemutatkozik 

c. rendezvényre 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Bognár Jenı Szeretném a képviselı-társaimat arra kérni, hogy járuljanak hozzá, hogy én a 
holnapi nap a mővelıdési ház igazgatójával Quaregnonba utazzak az bátaszéki amatır mővé-
szek kiállítására. Ott képviselném Bátaszék városát.  
 
 
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
191/2010.(X.18.) önkormányzati határozata 
 
önkormányzati delegáció jóváhagyása a Quaregnonban 
Bátaszék bemutatkozik c. rendezvényre 
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Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2010. 
október 19-24-e között Quaregnonban megrendezésre kerülı 
Bátaszék bemutatkozik c. rendezvényre Bognár Jenı polgár-
mester urat delegálja.  
 
Határidı: Azonnal 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
                (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: delegált 
                                  pénzügyi iroda 

 
 
 
 
 
Mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt, így a testületi ülést Bognár Jenı polgármester úr 
15.20 órakor bezárta és a Szózattal befejezıdött az alakuló ülés. 
 
 
 
 

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