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

Szám: 1076-9/2011./DP.

JEGYZİKÖNYV
mely készült Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14:00
órakor, a Városháza Millenniumi termében megtartott Képviselı-testületi ülésérıl.

Jelen vannak:

Bognár Jenı polgármester
Dr. Szabó Ákos alpolgármester
Dr. Bonnyai József, Fejes József, Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára,
Partiné Harcsa Magdolna, Péter Géza, Sümegi József és Dr. Somosi
Szabolcs képviselık (9 fı)

Távol maradt:

-

Tanácskozási joggal megjelent: Skoda Ferenc jegyzı
Schäfer István Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı
Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı
Takácsné Gehring Mária szoc. és igazgatási csoportvezetı
Kemény Lajos fıigazgató
Mészáros István igazgató
Borosné Simon Zsuzsanna GK vezetıje
Riglerné Stang Erika igazgató
Sági Lajosné könyvtárvezetı
Kiss Lajos ügyvezetı
Dr. Varga Péter r. ezredes, kapitányságvezetı
Dr. Vas János r.fhdgy, ırsparancsnok

Bognár Jenı polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait, a meghívottakat.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 7 képviselı jelen van. Javaslatot tesz a
meghívóban szereplı napirendi pontokra, azzal a módosítással, hogy két napirend kerüljön
felvételre a napirendi pontok közé:

9.
10.

Bátaapáti Térsége Területfejlesztési Társulás megszüntetése
A 2011. évi szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására benyújtandó pályázati
lehetıség

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendi javaslatokat a
két új naprenddel kiegészítve – egyhangúlag, 7 igen szavazattal – elfogadta, így a testületi
ülés napirendje az alábbiak szerint alakult:
N a p i r e n d

e l ı t t

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

Napirendi pontok:
1.

A város 2010. évi közrendjének, közbiztonságának értékelése
(60. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Dr. Varga Péter r. ezredes, kapitányságvezetı, Dr.
Vas János r. fhdgy, ırsparancsnok

2.

Önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2010. évi mérlegbeszámolójának
megtárgyalása (57. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Gazdasági társaságok ügyvezetıi

3.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 3/2011.(III.21) önk-i rendelet
módosításáról (61. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

4.

Az önkormányzat mikrotérségi társulásai útján illetve egyéb módon ellátott
feladatainak (családsegítı és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás,
jelzırendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, orvosi ügyelet, védınıi
feladatok, körjegyzıség) 2010. évi pénzügyi szakmai beszámolója
(62. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

5.

A 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése
(63. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı, Borosné Simon Zsuzsanna
GK vezetı

6.

Egyes önkormányzati rendeletek módosítása
(56. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

7.

A Polgármesteri Hivatal rövid távú Informatikai Stratégiai Tervének elfogadása
(58. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

8.

Bátaszéki Vállalkozók Ipartestületének támogatási kérelme
(59. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

9.

Bátaapáti Térsége Területfejlesztési Társulás megszüntetése (65. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

10.

A 2011. évi szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására benyújtandó pályázati
lehetıség (66. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı
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11.

Tóthné Szivós Anna támogatási kérelme (ZÁRT ülésen)
(64. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

12.

A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)
(Szóbeli elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

Napirend elıtt:
Kérdések
Interpellációk, bejelentések

Bognár Jenı: Kérdésre, interpellációra hivatalosan nem érkezett bejegyzés – a SZMSZ
szerint tegnap délig érkezhettek volna – de az ügy fontosságára való tekintettel szeretném
megadni a szót Kovács Klára doktornınek.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Több városlakó megkeresett bennünket képviselıket,
hogy nagyobb mennyiségő fő képzıdött az elmúlt hetekben a területeinken a jó idı hatására, s
nagyon sok embernek gondot jelent ennek a kezelése. Zsákokba nem szeretnék tenni, hogy
költséget ez ne képezzen a háztartások számára, ezért a városlakók képviseletében azzal a
kéréssel fordulunk a város vezetéséhez, hogy egy olyan lakosságbarát megoldást gondoljunk
ki, hogy a zöld hulladékot el tudják helyezni egy kijelölt területen és mindez ugyanakkor a
városnak se jelentsen extra költséget. Egy ilyen megoldásra szeretnénk most vagy a
késıbbiekben – de mindenképpen a közeljövıben – választ kapni.
Bognár Jenı: Azt szeretném erre válaszolni, hogy ez jogos igény. Én szerencsés helyzetben
vagyok, mert tılem elviszik a füvet állattartók, de tudom, hogy nem mindenkinek adatik ez
meg. Meg fogjuk oldani ezt a kérdést, Péter Géza ügyvezetı igazgató úr ennél nagyobb
kérdésekben is partner volt, ezt a kérdést is megoldjuk. Egyetlen egy kérésünk lenne,
mégpedig, hogy ebbe tényleg csak a fő kerüljön. Hajlamosak vagyunk bedobni a fő közé
egyéb szemetet is, amivel nem tudunk mit kezdeni. A főre a megoldást meg fogjuk találni és a
lakosságot értesíteni fogjuk a helyi sajtón keresztül. Köszönöm az észrevételt. Doktornı
elfogadja a választ?
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Igen, elfogadom.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen
szavazattal – az interpellációra adott választ elfogadta.

Dr. Szabó Ákos alpolgármester 14:05-kor megérkezett.

Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti
tevékenységrıl valamint az elızı üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra
tett intézkedésekrıl Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
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Bognár Jenı: A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselık
írásban megkapták. Röviden beszámolnék a két ülés közötti tevékenységrıl. Április 15-én
Kistérségi megbeszélésen vettem részt Tengelicen. 16-án gyırszentiváni vendégeket
fogadtuk, akik egy szép elıadással örvendeztettek meg bennünket. Szeretném megköszönni
mindazoknak a bátaszéki állampolgároknak, akik segítettek. Ezek a vendégek a 17-én
megrendezésre került passiójátékra jöttek – ık is hoztak s mi is adtunk. Szeretném
megköszönni a Passió résztvevıinek is a munkát. Hihetetlen érdeklıdés övezte az elıadást, 15
autóbusz érkezett s a templomba gyakorlatilag nem lehette már beférni. Kiss Lajos ügyvezetı
igazgató úrnak szeretném megköszönni, hogy a Kálváriát ilyen szépen rendbe hozták.
Adorjáni Mártához szólok – foglalkoznunk kell a kérdéssel, pályázatot kell keresni, mert
minden évben ezek az emberek 2 hetet töltenek ott, hogy kijavítsák a hibákat, mert lassan
beázik a kápolna. 22-én egy tisztelt pedagógus felújította azt a keresztet, amely valamikor a
gépmőhely sarkán volt összedılve. Kérése az volt, hogy Bátaszék és Alsónyék határában
legyen ez a kereszt felállítva. Fel lett szentelve. Ez is egy jó kapocs Alsónyék és Bátaszék
települések között. 27-én tartottuk az utolsó Koordinációs Bizottsági ülést a nagy
beruházással kapcsolatban – azt gondolom, hogy sikerült minden kérdést tisztázni, fel
vagyunk készülve az ünnepélyes átadásra. 28-án TETT-ülésen vettem részt. 29-én az
Alsónyéki Óvoda-átadáson vettem részt. Gyönyörő lett a létesítmény – az udvar füvesítése
van már csak hátra. 30-án a gimnázium ballagási ünnepségén vettem részt – izgalmas volt a
ballagás elıtti idıszak, de jelentem a képviselıknek, akik nem tudtak részt venni a ballagáson,
hogy az udvaron tudtuk megtartani, gyönyörően megoldották a bontást. Hamarosan teljesen
levonulnak onnan a munkások, s sor kerülhet a füvesítésre.
Sümegi József képviselı 14:13-kor megérkezett.
Megengedtem magamnak azt a luxust, hogy hosszú évek óta elıször egy 5 napos szabadságot
vettem ki. Sajnálom, hogy így lemaradtam a Géza-napról, ami – hallottam – nagyon jól
sikerült. Köszönöm szépen igazgató úrnak és kollégáinak, s a résztvevı diákoknak, hogy a
felvonulást ilyen széppé tették. Hallottam, hogy a majális is jól sikerült. Utóbbiból csak annyit
láttam, hogy szombat este sokan voltak kint, vasárnap hajnalban pedig 5 órakor Kiss
Lajosékat láttam a romokon. Szeretném elmondani, hogy olyan sokan természetesnek veszik,
hogy van egy ilyen felvonulás, aztán van egy majális – de egy rendezvény után is van mit
tenni, s sok ember dolgozott azon a halom szeméten. A színpadot szét kell szedni, össze kell
szedni a sörasztalokat, s hiába rakjuk ki a szemétgyőjtı zsákokat, nem sikerül a sörös
dobozokat abba beledobálni. Az alsónyéki polgármester úrtól tudom, hogy délelıtt 10 órakor
már nem látott ebbıl semmit. Megköszönném Riglerné Stang Erikának, a Mővelıdési Ház
igazgató asszonyának is a rendezvényt. A Besigheimi Tőzoltóktól átvettük az autót –
korábban megállapodtunk Steffen Bühler Úrral, hogy egy kisbuszt bocsátanak
rendelkezésünkre. Meghozták a buszt, s csak egy kézfogást kértek érte. Steffen Bühler
polgármester úr június 22-24-én lesz városunk vendége a Duna-menti folklórtalálkozón, akkor
személyesen is megköszönhetem majd nekik. A mai napon tárgyaltam Szőcs Józseffel, a
Szekszárd-Paksi Környezetvédelmi Kft. igazgatójával. Úgy tőnik, hogy egy tárolóra Lajvér
környékén szükség lenne. Több település is érintett, s úgy néz ki, hogy egy 600 millió Ft-os
pályázatra volna lehetıség. Ezt azt jelentené, hogy megerısítenénk a szálkai tározó támfalát.
Egy víztároló épülne Bátaapátiban, egy Lajvérnál. Szeretnénk a Cigányárok folytatását, a
Lajvér-patakot pedig, ha nem a város mellett folyna el, hanem kivinnénk a bátai fıcsatornába.
Hétfın, ha ebben mindenki egyetért, be fogjuk adni a pályázatot.

Kérdés és hozzászólás nem volt.
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
54/2011.(V.12) önkormányzati határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti
tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 36/2011.
(III. 23.), 38, 39, 40, 41, 44, 45, 47 és 48/2011. (IV. 14.)
önkormányzati
határozata
lejárt
határidejő
határozatok
végrehajtásáról; a 6/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet
kihirdetésérıl valamint a két ülés közötti tevékenységrıl szóló
szóbeli tájékoztatót elfogadja, a megtett végrehajtási intézkedéseket
jóváhagyja.

Napirendi pontok tárgyalása:
1.

A város 2010. évi közrendjének, közbiztonságának értékelése (60. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Varga Péter r. ezredes, kapitányságvezetı, Dr. Vas János r. fhdgy,
ırsparancsnok

Szóbeli kiegészítés:
Dr. Varga Péter r. ezredes, kapitányságvezetı: A tavalyi évünk rendhagyó év volt. A
választások körül idıszakos feladataink voltak a lebonyolítás biztosítására – szerencsére
problémamentesen lezajlott az esemény. Az árvízi helyzet kezelése is komoly feladatot
jelentett. Júniusban 66 rendır – köztük bátaszékiek is – Felsızsolcán teljesítettek szolgálatot
és tettek meg mindent az ott lakók és tulajdonuk biztonságáért. Sok pozitív visszajelzés jött a
faluból, melyben a tolna megyei rendıröket méltatták. Ahogy hazajöttek, két nap múlva
Szekszárdon és környékén kellett hasonló módon kivonulniuk pl. a Sötétvölgyi táborba, ahol
a hirtelen lezúduló csapadék miatt úgy megemelkedett a vízszint, hogy fél órájuk volt a
csapatoknak kimenekíteni a gyermekeket. Személyzeti változások is történtek: április 1-jével
14 új felszerelı kezdte meg a munkáját a kapitányság állományában. Gyakorlatilag ezzel
majdnem teljesen fel lettünk töltve. Üröm az örömben, hogy a 14-bıl 6 kolléga Borsodból és
Szabolcsból került ide. A 6-ból 3-an visszamentek, 1 még visszakészül, de 2 itt szeretne
letelepedni. A Bátaszéki İrs állománya egész évben teljes feltöltöttséggel tudta ellátni a
munkáját. A bőncselekmények közel 2/3-a vagyon elleni. Sikerült egy 3 fıs csapatot elkapni,
akik transzformátor-állomásokat rongáltak meg. 26 bőncselekményt sikerült eddig rájuk
bizonyítani. Közlekedési szempontból pozitív volt a helyzet a tavalyi évben – jelentısen
csökkent a sérüléses balesetek száma, 60%-al a súlyos balestek száma, halálos balesetbıl 1-el
kevesebb volt (8 helyett 7). Ebben szerepet játszott a kollégák ellenırzésein túl, hogy átadásra
került az M6-os autópálya s ez jelentıs forgalomcsökkenést eredményezett fıutjainkon.
Bízunk benne, hogy ez a tendencia idén is folytatódik. Igyekeztünk mindent megtenni azért,
hogy minél több rendır legyen az utcákon, utakon, s úgy szervezni a szolgálatot, hogy jusson
mindenhova rendır. A Bátaszéki İrs végre megfelelı körülmények között dolgozhat. Nyilván
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kicsit kellemetlen, hogy a város területén kívül helyezkedik el, de áthidalható ez a probléma is
azzal, hogy fogadóórát tartanak a kollégák a Polgármesteri Hivatalban, illetve ha valaki
panaszt akar tenni, kimennek érte, s hazaviszik utána.
Dr. Vas János r. fhdgy, ırsparancsnok: Valóban, tavaly új helyre költöztünk. Úgy érzem,
hogy most már olyan feltételek között dolgozunk, ami a mai rendırségi viszonyokat tekintve
átlag feletti színvonalat képvisel. Az új épület mellett kaptunk két új autót is. Nagyon nagy
segítség számunkra – amit ismét megköszönnénk – az Önkormányzattól kapott laptop, amivel
meg tudjuk oldani, hogy az érintett személy lakásán el tudjuk végezni az iratok elkészítését.
Így nem kell behívni senkit az ırsre, s a gyorsaság is javult. Tavaly is minden segítséget
megkaptunk az Önkormányzattól. Remélem mi is meg tudtunk felelni az elvárásoknak, s
remélem ez jövıre is így lesz.
Kérdés nem volt.
Hozzászólás:
Partiné Harcsa Magdolna: Többször szóba került már több helyen a hétvégi
szórakozóhelyek problémás dolgai. Arra jutottunk, hogy azok a panaszok, aláírásgyőjtések,
amik beérkeznek ezeknek a szórakozóhelyeknek a környékérıl, nem elsısorban azért
születnek, mert a szórakozóhelyeken belül olyan állapotok vannak, amit a szomszédok
nehezen viselnek, hanem inkább az a probléma, hogy akik elhagyják a szórakozóhelyeket,
azok nem tudnak viselkedni. Azt szeretném kérni, hogy ha erre lehetıségük van, akkor péntek
és szombat éjszaka úgy szervezzék a járırt, hogy az éjféli idıszakban járırözzenek. Talán ha
többet látják a fiatalok a rendıröket, az fékezı erı lehet.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Változatlanul jó az együttmőködés a rendırség és az
egészségügyi ellátás között, ami nagyon fontos, mert gyakran kölcsönösen egymásra vagyunk
utalva. Gondolok pl. a sérültekre, akik nálunk megjelennek s látleletet kívánnak felvetetni.
Az, hogy kiköltöztek az autópálya-mérnökségre, nem nehezítette az együttmőködésünket. De
azt tisztán kell látni, hogy számtalanszor éjjel megjelenik valaki, pl. egy villával a kezében, s
azt mondja, hogy az asszony megpróbált megszúrni. Látszik, hogy megszúrta? – kérdezem én.
Nem. Akkor ott vele nem tudunk mit csinálni, s ha megkérdezem, hogy miért ide jött, azt
mondja, mert ez van a városban, mert ide tudtam jönni. Érezhetı tehát egy másik ellátórendszerben, hogy Önök kiköltöztek a városból. Természetesen mi helyt állunk, de jelezném,
hogy megjelenı problémáról van szó. Egy másik dolog, amiben biztosan igazuk van, hogy
szabálysértést követnek el gazdálkodók, mikor kis jármőveikkel hátsó utakon, forgalmival
nem bíró vontatmányt, tákolt kocsikat húznak, amivel az állatot vagy a takarmányt szállítják.
Ketten szóltak nekem, hogy fizettek bírságot ezért a szabálysértésért, ami biztosan jogos a
jogszabályok szerint – de a nehéz helyzetben lévı gazdálkodó képviseletében méltánytalan.
Nagyobb szabálysértéseket is tudunk találni a településen. A harmadik dolog, melyet a KOIS
Bizottsághoz hasonlóan a Szociális Bizottság is megfogalmazott: az italárusító helyeken
ugyan belül rend van, de megkérdıjelezhetı, hogy 18 éven aluliak kapnak-e, s ha igen,
mennyi alkoholt. Ugyanis az úton hazafelé való rendetlenkedés nagyban valószínő, hogy
összefügg a fogyasztott élvezeti szerek mennyiségével. Hétfı reggel a Kolozsvári utcában
találtam az úttest szélén egy vastag cseresznyefa-ágat. Ezt nem volt könnyő letörni. Ezt
kérném, hogy próbáljuk az utcákon a rendet megırizni, illetve nézzük meg, hogy mi történik
az italárusító helyeinken, hogy mértéktelenül ne szolgáljanak ki gyermekeket. Tudom, hogy
történtek lépések ebben az irányban, mégis, újra ez lenne a kérésem.
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Dr. Varga Péter r. ezredes, kapitányságvezetı: Ezek mind olyan problémák, melyek
kezelhetık és megoldhatók. Szolgálatszervezés kérdése, hogy jelen tudjunk lenni minél több
helyen. A középsı dologban annyit tudok mondani, hogy ha a járır észleli a szabálysértést, el
kell járnia. Nincs mérlegelési lehetısége. Ha olyan jellegő a szabálysértés, akkor
mindenképpen feljelentést kell tennie. Sok közös ellenırzést végeztünk az utóbbi idıben a
fogyasztóvédıkkel a szórakozóhelyeken. Ez után is folytatjuk ezt.
Dr. Vas János r. fhdgy, ırsparancsnok: Ígéretet tudok én is tenni, hiszen én is, a kollégáim is
tudják, hol mikor milyen rendezvény történik. Fel fogom hívni a kollégák figyelmét, hogy
még jobban figyeljenek oda. Kezelhetı dolog ez.
Skoda Ferenc: Többször is szóba került a zenés szórakozóhelyek jövıbeni mőködése, hiszen
új jogszabály jelent meg, melynek értelmében június 15-éig kell megkérni az engedélyt a
zenés rendezvényekre. Szórakoztató tevékenységét mostantól csak akkor kezdheti meg, ha a
szükséges mőködési engedélyét megkapta. Ezt megelızi a szakhatósági eljárás. Ezen felül van
még egy kötelezettségük ezeknek a helyeknek: a zajszint-mérés. A héten leültem az
érintettekkel, s közöltem velük hogy ezt az új fajta mőködési engedélyt csak akkor kapják
meg, ha ezt a zajkibocsátási határérték megállapítási kérelmet benyújtják Szekszárd megyei
jogú városhoz. Június 15 után ugyanis komolyabb ellenırzésekre lehet számítani.
Bognár Jenı: Az autópálya-rendırség megjelenésével több rendıri mozgást láthatunk a
városban is, s az autópályán is rendszeresen megállítanak. Örülök, hogy a rendıreink kulturált
helyen vannak, hiszen igazán megérdemlik. Készséggel állunk rendelkezésre itt a
fogadóórákon. Kérnélek benneteket, hogy a játszótér környékén is járırözzetek este 10 után,
mert lámpaoltás után idısebbek veszik igénybe a játszóteret, akik nem tudják, hogy hogyan
kell viselkedni. Féltem a játékokat. Köszönöm, hogy a traffipax is megjelenik néha a városban
– erre igény van a jövıben is. Kiemelném, hogy példamutató az együttmőködés, melyet a
polgárırök, nemzetırök és a rendırök egymással folytatnak. Azt hiszem, mindegyik csapat
belátta, hogy szükségük van egymásra pl. a rendezvények biztosításánál. Kevés városban van
meg az, hogy a gyermekeket az úton átkelésében reggelente a nemzetırök segítik Nagyon
jónak érzem az együttmőködést és ezért szeretnék köszönetet mondani. Örömömre szolgál,
hogy júniusban 8 kamerát fogunk felszerelni a városban – ez azt is jelenti, hogy a magukról
megfeledkezett fiatalokat, rossz szándékkal bóklászó embereket figyelemmel tudjuk kísérni.
Azt gondolom, hogy ennek is lesz visszatartó ereje Bátaszéken. Megköszönném a rendırök
munkáját. Lelkiismeret furdalásom van, hogy a rendıri napon nem lettek köszöntve – oda
fogunk figyelni erre a jövıben, hogy akkor is megköszönjük majd a munkájukat.
Tolmácsoljátok a bátaszéki rendıröknek is köszönetemet és hálámat kiváló munkájukért.

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
55/2011.(V.12) önkormányzati határozata
a város 2010. évi közrendjének, közbiztonságának értékelésérıl
a
Bátaszék
Város
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdésében
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foglaltakra figyelemmel a Szekszárd Város Rendırkapitányának
beszámolóját a rendırkapitányság 2010. évben végzett munkájáról,
valamint Bátaszék város közrendjének, közbiztonságának helyzetérıl,
elfogadja.
Határidı: 2011. május 31.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Szekszárdi Rendırkapitányság
Bátaszéki Rendırırs
irattár

2.

Önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2010. évi mérlegbeszámolójának
megtárgyalása (57. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Gazdasági társaságok ügyvezetıi

Szóbeli kiegészítés:
Mórocz Zoltán: A 2010-es évben csökkentek a Bát-Kom 2004. Kft. bevételi forrásai: a
szemétkezelés-szemétszállítás kiszervezésével, bérleti díjak kiesésével, autópálya-építı cégek
elvonulásával. Ezen felül egy technikai jellegő bevétel-elmaradás van, ami abból fakadt, hogy
Tüzép-jellegő tevékenységet is folytat a cég, s egy három oldalú szerzıdés kapcsán jelentıs
összegek folynak át a cég bankszámláin, házi pénztárán. Ezen szerzıdések miatt december
31-es határidıvel még nem teljesült egy bevétel – ez áthúzódott az idei évre. A veszteség
jelentıs részét ez adja. Anyagilag a veszteség ellenére sem voltak túl nagy problémák a BátKom Kft-nél és a 2011-es elsı harmadának eredményei is bíztatók.
Péter Géza: A Dél-Tolna Kft. a külsı körülmények (csapadék) ellenére is eredményes évet
tudott zárni. A vízértékesítés díja 8%-al visszaesett – ez is az idıjárásnak volt köszönhetı. 5
millió Forintos nyereséget tudott produkálni a cég – reméljük, hogy a 2011-es évben a
vízértékesítés ismét növekedni fog, így a cég árbevétele is nıhet. Nagyobb probléma nem volt
a rendszerekben, a fejlesztéseket pedig tovább folytattuk. Az ivóvízminıség-javító pályázat
megérte a második fordulót is novemberben, s bármelyik pillanatban egy pozitív döntés
hozhatja a következı beruházásokat a környékbeli vízmőveken. Jobb minıségő,
áttekinthetıbb rendszer kialakítását teszi lehetıvé. A Nonprofit Kft. a tavalyi évet 1 000 000
Ft-os nyereséggel zárta. Több függı feladtunk van, pl. a párhuzamos szennyvíz-vezeték,
melyek idén rendezésre kerülnek.

A Bizottságok javaslatai:
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság elfogadásra javasolja
mindhárom társaság mérlegbeszámolóját.
Kérdés nem volt.
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Hozzászólás:
Dr. Bonnyai József: A tegnapi pénzügyi ülésen a Felügyelı Bizottság mindhárom tagja jelen
volt. Részletesen megtárgyaltuk a Bát-Kom helyzetét. Tudomásul véve azt a helyzetet, ami
kialakult, és azt a tényt, hogy elsısorban nem nyereség-orientált cégrıl van szó – ettıl
függetlenül is azt gondoljuk, hogy a 0 Ft körüli állapotot a gazdasági társaság a jövıben is
kell, hogy tudja hozni a tulajdonos elé. Találni kell újabb forrásokat a kiesettek helyére, hogy
a jövıben hozni tudjuk a 0 körüli állapotot.
Bognár Jenı: Az lenne a kérésem, hogy a Felügyelı Bizottság segítségét igényeljük, ha
olyan gondok adódnak. Meggyızıdésem, hogy sokan nincsenek egészen tisztában azokkal az
erıfeszítésekkel, amit a vízmőveknél végeznek. Különösen, mikor egy olyan nehéz idıszakon
vagyunk túl, ami egy éve történt a városban. Mindenki természetesnek veszi és számon kéri,
hogy miért esik ennyi csapadék, s hogy miért nem szivattyúznak már. Itt komoly munka
folyik a háttérben, s ezek az emberek Bátaapátitól Bátáig ott vannak, jelen pillanatban is, s
zökkenımentesen mennek a munkák. Azt viszont tudomásul kell venni mindenkinek, hogy
azok a víz-tartozások és azok a kintlévıségek, amiket húzunk magunk mögött – azt
mindenkinek kötelessége befizetni. Valamint szeretnék megkérni mindenkit, hogy a
csapadékvizet ne a szennyvíz-csatornába vezessék be, mert elképesztı költségeket jelent. Az
ellenırzéseket tovább folytatjuk majd, hogy kiderüljön, kik az érintettek. Örülök, hogy ez a
párhuzamos vezeték elkészül, és úgy kellene az ütemezést végezni, hogy szeptember
környékére ez készüljön el, hogy az ıszi csapadékos idıjárásnál legalább enyhítsük ezt a
gondunkat. A Bát-Kom elıtt pedig le a kalappal, mert az a pár ember, aki ott dolgozik,
megállás nélkül dolgozik. Büszke vagyok, hogy Kiss Lajos ügyvezetı úrhoz nem tudok olyan
kéréssel fordulni, hogy ne állna rendelkezésre az embereivel. Köszönöm azt a munkát, amit
senki nem lát. Mert ez hajnal 5 órakor kezdıdik, s lehet, hogy este végeznek. Ez a kis csapat
tartja karban, tisztán a várost. İk, kiegészítve a közhasznú munkásokkal, eleget tesznek ennek
a nem könnyő feladatnak. Se Kiss Lajos, se Lengyel József helyzete nem könnyő. Köszönöm
a vezetıknek, s embereiknek ezt a munkát.

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
56/2011.(V.12.) önkormányzati határozata
a BÁT-KOM 2004 Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójának
elfogadásáról
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a BÁT-KOM
2004 Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló mérlegbeszámolót 4.951.000.- Ft veszteséggel elfogadja.
Határidı: 2011. május 31.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
(az értesítés megküldéséért)
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Határozatról értesül: BÁT-KOM 2004 Kft. ügyvezetıje
irattár

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
57/2011.(V.12.) önkormányzati határozata
a Dél-Tolna Közmő Üzemeltetı és Szolgáltató Kft. 2010. évi
mérlegbeszámolójának elfogadásáról
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dél-Tolna
Közmő Üzemeltetı és Szolgáltató Kft. 2010. évi gazdálkodásáról
szóló mérlegbeszámolót 5.000.000.- Ft eredménnyel elfogadja.
Határidı: 2011. május 31.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
(az értesítés megküldéséért)
Határozatról értesül: Dél-Tolna Közmő Üzemeltetı és
Szolgáltató Kft. ügyvezetıje
irattár

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 8 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:
Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
58/2011.(V.12.) önkormányzati határozata
a Bátaszéki Közös Víz- és Csatornamő Nonprofit Kft. 2010. évi
mérlegbeszámolójának elfogadásáról
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Bátaszéki
Közös Víz- és Csatornamő Nonprofit Kft. 2010. évi gazdálkodásáról
szóló mérlegbeszámolót 1.009.964.- Ft eredménnyel elfogadja.
Határidı: 2011. május 31.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
(az értesítés megküldéséért)
Határozatról értesül: Bátaszéki Közös Víz- és Csatornamő
Nonprofi Kft.
ügyvezetıje
irattár
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3.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 3/2011.(III.21) önk-i rendelet
módosításáról (61. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Szóbeli kiegészítés:
Mórocz Zoltán: A 2011. évi költségvetési rendeletünket nem olyan régen fogadtuk el.
Jogszabályi kötelezettség alapján negyedévente szükséges ennek módosítása. A költségvetési
rendelet fıösszege 35 239 000 Ft-os összeggel növekszik, és eléri 1 824 135 000 Ft-os
összeget. Nem történik más, mint egy vis maior támogatás átvezetése a költségvetési
rendeleten, illetve az elmúlt idıszak testületi határozatainak átvezetése: az oktatási
intézmények többletberuházásai, fejlesztései, a közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázat
átvezetése mind bevételi mind kiadási oldalon. Ezek teszik ki ezt a 35 239 000 Ft-ot.
A Bizottságok javaslatai:
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta a rendeletet és
változatlan tartalommal elfogadásra javasolja.
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke:
Bizottságunk szintén tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: Változtatás nélkül elfogadásra
javasoljuk.
Kérdés nem volt.
Hozzászólás:
Bognár Jenı: Irodavezetı urat megkérném, hogy röviden adjon tájékoztatást a
nehézségeinkrıl is, hiszen vannak. Szeretném, ha mindenki értené az okát, hogy miért vannak
nehézségeink.
Mórocz Zoltán: Sok pályázat van folyamatban jelenleg is. A lezárult TÁMOP pályázat 80-90
milliójából az utolsó 27 millió Ft-ot jelenleg sem kaptunk meg. A DDOP pályázatnál vannak
pénzek, melyeket csak a pályázat lezárása után kaphatunk meg. Ez május 27, de a pénzt nyár
végén, ısszel kapjuk csak meg. Vannak olyan szerzıdéseink, melyekbıl nem mindig kapjuk
meg megfelelı idıben a pénzt, s csak hosszas unszolás után. A Társönkormányzatok is
tartoznak még nekünk a társulásban ellátott feladatok után – ennek részleteit a következı
napirendnél tárgyaljuk majd. Halmozott csúszások vannak tehát. 100 millió Forint fölé rúg az
az összeg, aminek meg kellene érkeznie hozzánk. Így nagy nehézségek árán tudjuk csak
finanszírozni az intézményeinket.
Dr. Bonnyai József: Jobban kellene ennek rendszeren belül, tehát önkormányzatok között, az
állam és az önkormányzat között mőködni. Akik ezeken kívül esnek, azokkal pedig nagyon
fontoljuk meg az elıteljesítést – hogy mi elılegezzük meg a pénzeiket.
Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat 2011.
évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (III.21.) önk-i rendelet módosításáról szóló rendeletét;
a jegyzıkönyv mellékletét képezı 8/2011.(V.19.) önkormányzati rendelettel – egyhangúlag, 9
igen szavazattal – megalkotta.
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4.

Az önkormányzat mikrotérségi társulásai útján illetve egyéb módon ellátott
feladatainak (családsegítı és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás,
jelzırendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, orvosi ügyelet, védınıi
feladatok, körjegyzıség) 2010. évi pénzügyi szakmai beszámolója
(62. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Szóbeli kiegészítés:
Mórocz Zoltán: A zárszámadás elkészítése után szoktuk elszámolni az önkormányzat
mikrotérségi társulásai útján illetve egyéb módon ellátott feladatait a társönkormányzatokkal.
Több terület érintett. A Körjegyzıségnek – Alsónyékkel – összesen mintegy 12 millió Ft
kiadása volt, ehhez társult 3 millió Ft-os nagyságrendő állami normatíva. Alsónyék már sok
elıleget megfizetett, így csak 143 660 Ft különbözet fizetésére köteles. A központi orvosi
ügyelet összkiadásai 34,5 millió Ft-ot tesznek ki 2010-ben. Az OEP-tıl átvett pénzek, illetve
az Önkormányzatoktól átvett pénzek nem teljesen fedezik a kiadásokat. Így a
társönkormányzatoknak az elılegeiken kívül még összesen 2,5 millió Ft-ot kell számunkra
folyósítaniuk. Ennyivel haladták meg a kiadások az összbevételeket. A családsegítés területén
az összes költségünk 14 millió Ft. Ehhez képest az állami támogatások és a Szekszárdi
Többcélú Kistérségi Társulás támogatás fedezi a kiadásokat, sıt még kis maradvány is van.
Így a társönkormányzatoknak érdemben nem kell hozzájárulniuk a feladat ellátásához. A házi
segítségnyújtás területén 17,5 millió Ft kiadás jött ki. 97 fıre igényeltünk állami normatívát,
ami 17,5 millió Ft-ot jelent, a kistérségtıl pedig 3 880 000 Ft érkezett. A legtöbb
önkormányzatnak így itt sem kell hozzájárulni a feladatellátáshoz. A védınıi szolgálat
kiadása 11 600 ezer Ft volt, itt az OEP finanszírozás gyakorlatilag fedi ezt az összeget –
vagyis itt sem kell a társult önkormányzatoknak különbözetet fizetni részünkre. Az oktatásinevelési feladatok ellátása esetén Alsónyékkel és Pörböllyel vagyunk kapcsolatban. Nekik
még 6 100 000 Ft-ot kell megfizetniük az általános iskolai és az óvodai feladatok ellátására.
Összesen Bátaszék Város Önkormányzatának 9 277 331 Ft-al tartoznak a társönkormányzatok
az elmúlt évi feladatellátásra vonatkozóan. Ki fogjuk értesíteni ıket, s várjuk, hogy kifizessék
ezeket a tételeket.
A Bizottságok javaslatai:
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta az elıterjesztést,
reméljük, hogy a fenti összeg be fog folyni a társult önkormányzatoktól, s a határozati
javaslatot változatlan tartalommal elfogadásra javasoljuk.
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke:
Szintén elfogadásra javasolja bizottságunk az elıterjesztést.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: Változtatás nélkül elfogadásra
javasoljuk az elıterjesztést.
Kérdés:
Dr. Somosi Szabolcs: Nyilván jó lesz, ha ez a 9 millió forint megérkezik majd az
Önkormányzat számlájára. Egy hónappal ezelıtt szavaztuk meg a 2010. évi zárszámadást,
ahol többek közt komoly kamatteher is megjelent. Úgy gondolom, hogy ebbıl 100-200 000 Ft
jelentkezni fog a társönkormányzatoknak tett szolgáltatás finanszírozásában. Nem lehetne-e
az elıteljesítési kötelezettségeket elıírni, vagy úgy módosítani, hogy ez ne okozzon
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veszteséget nekünk, illetve gondolom a társult önkormányzatoknak is jobb lenne az év
folyamán több részletben teljesíteni? Ez mindkét félnek szerencsésebb lenne, hiszen nekünk
nem jelentene kamatterheket.
Mórocz Zoltán: Egyetértek Somosi képviselı úrral. Jelenleg úgy néz ki, hogy az elszámolás
után kell különbözetet fizetniük. A mostani elszámolás képezi az alapját a következı
elılegfizetésnek. Kell fizetniük tehát egy különbözetet, s egy elıleget is erre az évre. Lehetne
ugyan módosítani a társulási megállapodásokat, s kitérni erre a kamatra, de tény, hogy más
területeken képzıdik annyi plusz, ami ezt ellensúlyozza.
Hozzászólás:
Bognár Jenı: Jogos Képviselı Úr felvetése. Ha ıszinték akarunk lenni, akkor járunk el
helyesen, ha egy baráti beszélgetésre meghívjuk az érintett polgármestereket. Mivel több
helyen polgármester-váltás volt, nem vagyok meggyızıdve arról, hogy teljesen tisztában
vannak ezzel a kérdéssel. De jó a kapcsolatunk, tisztességes, jó szándékú kollégák –
egyszerően be kell ıket vonni ebbe a dologba, hogy az együttmőködés zavartalanul tovább
mőködhessen.
Skoda Ferenc: Alapvetıen valamennyi társulási megállapodás tartalmazza az elıleg
fizetésére vonatkozó szabályokat. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, akkor fizetési
felszólítást adunk ki. A társulási megállapodásban megvan az azonnali beszedési megbízás
lehetısége is. Megfontolandó ugyanakkor, hogy az elszámolásokat követıen csak annyit
tartalmaz a társulási megállapodás, hogy április 30-ig elszámol egymással. A jövıben ezt
érdemes lenne bıvíteni, hogy mi a teendı akkor, ha az elszámolás után nem történnek meg a
fizetések. Az elıleg-fizetés rendben van, szabályozva van – az elszámolást követı teendık
részleteit kellene kidolgozni.

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
59/2011.(V.12.) önkormányzati határozata
egyes társulási megállapodások 2010. évi pénzügyi elszámolásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete;
a.) az egyes feladatok ellátásáról szóló társulási megállapodások
alapján a 2010. évi pénzügyi teljesülésrıl szóló beszámolót a
jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
b.) az egyes településeket az alábbi összegnek megfelelı fizetési
kötelezettség terheli:
ba.) Központi orvosi ügyelet:
önkormányzatok által fizetendı (követelés):
Alsónána
Alsónyék

482 084 Ft
22 053 Ft
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Báta
Mórágy
Pörböly
Várdomb

1 055 262 Ft
995 639 Ft
33 796 Ft
9 881 Ft

Összesen:

2 598 715 Ft

Önkormányzatunk által visszafizetendı (kötelezettség)
Bátaapáti

44 832 Ft

bb.) Körjegyzıség:
Önkormányzatok által fizetendı (követelés):
Alsónyék

143 660 Ft

bc.) Házi segítségnyújtás:
önkormányzatok által fizetendı (követelés)
Báta

431 574 Ft

bd.) Oktatási, nevelési feladatok:
Önkormányzat által fizetendı (követelés):
Pörböly (Iskola)
Alsónyék (Iskola)
Pörböly (Óvoda)
Alsónyék (Óvoda)
Összesen:

398 519 Ft
1 154 879 Ft
2 101 492 Ft
2 448 492 Ft
6 103 382 Ft

c.) a képviselı-testület felkéri a pénzügyi irodavezetıt, hogy a
képviselı-testület szeptemberi ülésén adjon tájékoztatást, hogy a b.)
pontban meghatározott fizetési kötelezettségek hogyan teljesültek.
Határidı: 2011. május 31.
Felelıs: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı
Határozatról értesül: pénzügyi iroda
érintett önkormányzatok
irattár
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5.

A 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése
(63. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı, Borosné Simon Zsuzsanna
GK vezetı

Szóbeli kiegészítés:
Skoda Ferenc: A Megyei Szociális-és Gyámhivatal által tett észrevételekkel szeretném
kiegészíteni az elıterjesztést - melyek egy része jogos volt, egy része nem. Hiányolták, hogy a
gyermekétkeztetés során kedvezményben részesülıkrıl nem szóltunk külön – pedig ez benne
volt az anyagunkban. Hiányolta a Felügyeleti Szerv, hogy a gyermekek átmeneti
gondozásának tapasztalatairól nem szól az anyag. Ennek egyszerő oka van: társulás keretében
csatlakoztunk Szekszárdhoz és a szekszárdi családok átmeneti otthon látja el ezt a kötelezı
feladatunkat. Errıl azért nem szól az anyag, mert ebben az átmeneti otthonban bátaszéki
gyermek nincs. Jogos volt az észrevételük a gyermekek napközbeni ellátásáról az elsı anyag
nem szólt. Ezt értelemszerően kibıvítettük és a vezetı óvónı segítségét kérve beépítésre
került a bölcsıdei és óvodai ellátással kapcsolatos rész. Végül két számszaki eltérésre
mutatott rá, mely azonban nem létezik, csak félreértés volt. A Jegyzıi Gyámhatóságról
néhány gondolat: a döntések száma növekedést mutat a korábbi évekhez képest. Ez annak
köszönhetı, hogy a problémák száma megemelkedett. Próbáljuk ugyan személyes
kapcsolattartással, beszélgetésekkel csökkenteni, de ez nem minden esetben eredményes. Így
a nyilvántartásba vett kiskorúak száma a kétszeresére nıtt. Jelentıs feladataink vannak a
védelembe vételnél. Az okok ugyanazok, mint az elmúlt évben: fıleg környezeti okokra
vezethetı vissza, de sok probléma van a szülık és gyermekek között is – fıleg a
tankötelezettség teljesítése területén. Javult ugyan a helyzet, de a hiányzások száma áttevıdött
a 16-18 éves korosztályra. Ez a tendencia Bátaszéken is megfigyelhetı. Sajnos ezzel sokszor a
szülık sem tudnak mit kezdeni. Gondok vannak az óvodai hiányzásnál is. 117 napból 100
napot hiányzott már egy gyermek. Tudjuk azt is, hogy akinél már ilyen kis korban ennyi a
hiányzás, az ezt a mintát viszi tovább az általános iskolába, középiskolába is. A pénzbírság
kiszabása sem oldja meg ezt a helyzetet. A többségrıl azonban elmondható, hogy a
védelembe vétel során pozitív változások következnek be. Fontos a Jegyzıi Gyámhatóság és a
Gondozási Központ közös munkája. Új dolog az iskoláztatási támogatás felfüggesztése – 50
óra után fel lehet függeszteni. A Városi Gyámhivatal tevékenységére is ugyanaz jellemzı,
mint a Jegyzıi Gyámhatósági munkára. A statisztika alapján az iratok száma, s ezzel a
döntések száma jelentıs emelkedést mutat. Kevés fellebbezés érkezik az általunk meghozott
határozatokkal szemben. Azt a 3 határozatunkat, mely ellen fellebbezést nyújtottak be, a
másodfokú hatóság helyben hagyta. Egyre több a családba fogadás – egyre inkább „divattá”
válik ez az eljárás.
Sümegi József képviselı 15:50-kor távozott.
Borosné Simon Zsuzsanna: A gyermekjóléti szolgálat tavalyi szakmai munkájáról szólnék.
A feladatellátás változatlanul társulási formában történik Alsónyék, Alsónána, Báta, Pörböly,
Sárpilis és Várdomb településekkel. Ez a szakmai beszámoló csak a bátaszéki adatokat
tartalmazza. Ügyfélforgalmunk 1545 fıs volt – azaz ennyi alkalommal találkoztak a
családgondozók a családokkal.
Prevenciós és szabadidıs tevékenységünk: adományosztás folytatódott – ruhanemő, játékok,
étel került többször is kiosztásra. Gyermekcsoportot mőködtetünk 14 fıvel – 1-6. osztályos
gyermekek vesznek részt. Kapcsolatteremtı-készségek javítása, kommunikációs készség
javítása, ismeretszerzés a fı célunk. Gyermeknapot évek óta tartunk Báta községgel közösen.
Nyári szabadidıs foglalkozásaink is lesznek idén is. Nyári táborozásunk is volt a tavalyi
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évben. 6 gyermeket vittünk a Balatonhoz a Szociális Bizottságnak köszönhetıen, illetve külsı
adományokból – erre idén is sor kerül majd. Kapcsolattartást is tudunk biztosítani a
gyermekek és vér szerinti szüleik között. Pótvizsgára is segítettünk felkészülni, illetve a
tanulásban is tudunk segíteni. Jelzırendszert is mőködtetjük, ezt folyamatosan fejlesztjük,
bıvítjük, de szükségünk van a lakosság segítségére is, hiszen sokkal elıbb tudunk segíteni, ha
idıben értesülünk a problémákról. Jelezni lehet felénk írásban, telefonon és személyesen is.
212 jelzés érkezett a tavalyi évben – ebbıl 86 az oktatási intézménybıl. Gondozott
gyermekeink száma 122, akik 58 családot takarnak. Ebbıl 29-en vannak védelembe vétel
alatt. Súlyos magatartásproblémák vannak, egyre több az agresszív viselkedés a
gyermekeknél, s sajnos sokszor találkozunk szülıi elhanyagolással. A kamaszkori problémák
is nagy hangsúlyt kaptak az utóbbi idıben, mert sok szülı keres meg minket azzal, hogy nem
tud mit kezdeni a kamaszodó gyermekével. El is indítottunk egy programot ezzel
kapcsolatban. A rendırségtıl 12 bejelentı lap érkezett családon belüli erıszakról. Szerencsére
gyermek bántalmazása nem történt, de sokszor része volt a család, a szülı konfliktusának. A
fiatalkorú pártfogó felügyelıvel nagyon jó a kapcsolatunk, rendszeresen jár hozzánk. Tavaly
csak 2 gyermek állt pártfogás alatt. A családok 100%-ban jelent gondot munkanélküliség, az
anyagi problémák. Ennek ellenére sokszor találkozunk azzal is, hogy megpróbálunk munkát
találni az érintetteknek, s a válasz az, hogy ennyi pénzért nem megyek el dolgozni. Ilyenkor
kérdezem azt, hogy milyen példát mutatunk a gyermekeinknek? Sok esetben találkozunk
hátralékokkal – itt szeretnék mindenkit megkérni, hogy idıben szóljon, ha nem tud fizetni, ne
várja, meg hogy összegyőljön több tízezres, százezres nagyságrendő tartozás. Jöjjenek a
kezdetekkor, mert akkor még tudunk segíteni, s nem jutunk el oda, hogy kikapcsolják az adott
szolgáltatást. Ugyanez érvényes a hitelekre is. Sokan igénybe veszik a segítı beszélgetést is –
a lelki, mentális támogatást. Tanácsadásban, hivatalos ügyek intézésében segítünk még,
illetve a klasszikus családgondozás, mikor adott problémára egyfajta terv alapján adunk
segítséget.
A Bizottságok javaslatai:
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a határozati
javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Kérdés nem volt.
Hozzászólás:
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Szeretném elmondani, hogy köszönjük a lelkiismeretes és
magas szintő munkát, amit a Gondozási Központ dolgozói végeznek. Nagyon higgadtan,
nyugodtan végzik munkájukat, pedig nehéz helyzetekkel, nehéz emberekkel találkoznak.
Mindenben segítenek a hozzájuk fordulóknak. Munkájuk jele, hogy égbekiáltó dolog nem
történt az elmúlt évben. Tavaly év végén 6767 lakosa volt a városnak. Ebbıl 1200 a 18 év
alatti gyermek, közülük 93 a hátrányos helyzető, közülük 26 a halmozottan hátrányos
helyzető gyermek. Minden 12. gyermek hátrányos helyzető ezen a településen. 402 fı
részesül a gyermekek közül gyermekétkezetési kedvezményben. Erre büszkék vagyunk.
Vegyük figyelembe, hogy sok módon tud a Gondozási Központ segítséget adni. Kérnék
mindenkit, hogy vegye ezt igénybe, ha rászorul, mert a Szociális Bizottság elé kerülı
ügyeknél is szóba kerül, hogy megpróbáltak-e az érintettek más módon elırébb jutni a
problémáik megoldásában. Tudom, hogy nehéz segítséget kérni, és nehéz a segítséget
elfogadni, de tegyük meg – s érezzük segítségnek a Gondozási Központ foglalkozásait is.
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Bognár Jenı: Többször is átolvastam ezt az anyagot, s tudom ajánlani, hogy a kedves
lakosok is tegyék ezt meg a könyvtárban. Nem beszéltünk róla, de elmondanám, hogy amikor
tehetem, a Szociális Bizottsági ülésen részt veszek, hogy lássam, hogy városunkban emberek
milyen gondokkal, problémákkal küzdenek. Rendkívül megnyugtató, hogy sikerült egy olyan
összetételő szociális bizottságot összeállítani, akik szinte bejáratosak ezekhez az érintett
családokhoz – orvosként, nıvérként, pedagógusként stb. Szinte sosem fordul elı, hogy
egymásra nézve kérdezgetik, hogy kirıl is van szó. Akik ezek a területen dolgoznak,
elképesztı munkát végeznek. Ezt a munkát csak hatalmas empátiával lehet végezni. Aki ezzel
nem rendelkezik, az nem lesz képes ezt a munkát végezni. Megkockáztatom, hogy bizonyos
idıközönként, ha erre mód és lehetıség lenne, a munkatársak egy részét cserélni – pihentetni
kellene, mert félı hogy elfárad, vagy elfásul. Szerencsére a megfelelı emberek dolgoznak
ezeken a helyeken s nekik szeretném megköszönni áldozatkész munkájukat.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
60/2011.(V.12.) önkormányzati határozata
a 2010. évi gyermekjóléti
ellátásának értékelésérıl

és

gyermekvédelmi

feladatok

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az
önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásának értékelésérıl szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: 2011. május 20.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
Határozatról értesül: Tolna Megye Kormányhivatal
Szociális- és Gyámhivatala
Gondozási Kp. vezetıje, Helyben
irattár

A Képviselı-testület 16:25-tıl 16:45-ig szünetet tart.

6.

Egyes önkormányzati rendeletek módosítása
(56. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

Szóbeli kiegészítés:
Skoda Ferenc: A zárszámadás után egy másik kötelezı pont a szociális alapszolgáltatásokkal
és az oktatási intézményekkel kapcsolatos intézményi térítési díjak megállapítása. Erre épül
ez a rendelet-tervezet, s ezt kihasználva más, nem ide tartozó rendelteken is kisebb korrigálást
hajtottunk végre. A törvényi elıírások alapján a tervezet egyes szociális alapszolgáltatásokkal
kapcsolatban a személyi térítési díjat %-ban maximálja a szociális szolgáltatást igénybe vevı
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havi jövedelme alapján. Javaslatunk az, hogy ez a % egyezzen meg a szociális törvényben
meghatározott maximális %-al. Ez azt jelenti, hogy étkeztetés esetében 30%, házi
segítségnyújtás esetében 25% - de ha az étkeztetést is igénybe veszi, akkor 30%; nappali
ellátásnál pedig 15%, de ha itt is étkeztetésre van igény, akkor ez is 30%. A kiadott anyaghoz
képest változott, hogy az étkeztetés nem 408 Ft/fı/nap + Áfa, hanem 304 Ft. Az ebédszállítás
24 Ft helyett 20 Ft. A házi segítségnyújtás maximálisan 400 Ft/óra. A gyermekek napközbeni
ellátásával kapcsolatos intézményi térítési díjak területén a bölcsıdei ellátás 206 Ft-ról 222
Ft-ra emelkedne. Ellátási körzeten kívüli bölcsıdések esetén 320-ról 430 Ft-ra emelkedik a
térítési díj. A felnıtt étkezés 420-ról, 538 Ft-ra emelkedne. Ezen kedvezmény nincs.
Javaslatot teszünk a lakásrendelet kisebb módosítására is, mely az albérleti támogatás
megállapítását testületi hatáskörbıl polgármesteri hatáskörbe teszi át. Közterület-elnevezés
törlésére is sor került a közelmúltban – emiatt az orvosi körzetek beosztásáról szóló
rendeletben ezt át kell vezetni. A kormányhivatali elnevezéseket változtatnánk meg a helyi
piacrendeletben, s kisebb módosítás lenne a környezetvédelmi-rendeletben.
A Bizottságok javaslatai:
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a jegyzı szóbeli
kiegészítésével a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a rendelettervezetet azzal a módosítással javasolta volna elfogadásra, hogy a rendelet-tervezet 1. számú
mellékletében az étkeztetés díja 320. Ft/fı/nap + ÁFA legyen. Mikor tárgyaltuk, akkor még
nem derült ki, hogy számítási hiba csúszott a tervezetbe. Így ezt a kitételt visszavonom, s a
tervezetet elfogadásra javaslom.
Kérdés nem volt.
Hozzászólás:
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Bizottságunk azt támogatja, hogy az idısek
kedvezményesen kapják az ebédet. Azt szeretnénk ezzel üzenni, hogy mi igenis megbecsüljük
idıseinket. Az étel mennyiségérıl is szeretnék mindenkit tájékoztatni, mert utánajártam a
dolognak. Négy adag van a konyhán, korcsoportokra vonatkozó élelmezési normatívák
alapján. A 3. csoportban van benne 130 nyugdíjasunk ebédje – ugyanazon a normatíván, amin
a gimnazisták ebédje. A másik 3 csoport: óvodások, általános iskolások, felnıtt lakosság.
Jogos, hogy a 3. csoportban lévı ebéd-norma kevesebb, mint a felnıtt ebéd. Ennek
energetikai alapja van: más a szükséglete a különbözı életkorokban az embereknek.

Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete az egyes önkormányzati
rendeletek módosításáról szóló rendeletét; a jegyzıkönyv mellékletét képezı
9/2011.(V.19.) önkormányzati rendelettel – egyhangúlag, 8 igen szavazattal – megalkotta.
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7.

A Polgármesteri Hivatal rövid távú Informatikai Stratégiai Tervének elfogadása
(58. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

Szóbeli kiegészítés:
Skoda Ferenc: Egy 2007-es Állami Számvevıszéki ellenırzés tette szükségessé az
Informatikai Stratégiai Terv elkészítését, ezt akkor a 2007-2011-es idıszakra elkészítettük.
Most a következı idıszakra, a 2011-2014-es évekre szóló stratégiai tervet terjesztettük a
testület elé. Alapvetıen helyzetelemzést rögzítettünk, felvázoljuk a teljes informatikai
infrastruktúrát. A mellékletben tételesen fel van sorolva a dolgozókra lebontva, hogy ki
milyen gépet, milyen szoftvereket használ. Tartalmazza az elıterjesztés a következı évek
fejlesztési elképzeléseit is – ezek nem tartalmaznak irreális igényeket, a számítógépek cseréje,
1-1 új program beállítása szerepel a tervezetben.
A Bizottságok javaslatai:
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot –
változtatás nélkül – elfogadásra javasolja.
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
61/2011.(V.12.) önkormányzati határozata
a polgármesteri hivatal 2011-2014. évi Informatikai Stratégiai
Tervének elfogadásáról
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármesteri
hivatal 2011-2014. évi Informatikai Stratégiai Tervét – a
jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.
Felhatalmazza a város jegyzıjét, hogy az abban foglaltak
megvalósításhoz szükséges forrásokat az önkormányzat mindenkori
éves költségvetési rendelet-tervezetében tervezze meg.
A képviselı-testület egyúttal a 182/2007.(XI.27.) KT határozatát
hatályon kívül helyezi.
Határidı: folyamatos illetve 2014. december 31.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
Határozatról értesül: pénzügyi iroda
informatikus
irattár
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8.

Bátaszéki Vállalkozók Ipartestületének támogatási kérelme
(59. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

Szóbeli kiegészítés:
Bognár Jenı: Nagy örömünkre tavaly átadásra került az Iparosok Háza. Azóta komoly
erıfeszítések történnek ennek hasznosítására. Összehívtuk a fiatalokat, a civil szervezeteket, s
abban maradtunk, hogy segíteni szeretnénk. Most itt a lehetıség. Megvannak a tervek, hogy
hogyan legyen még jobban kihasználva az épület, s a berendezés felújításához kellene most
segítséget nyújtanunk 1 000 000 Ft értékben. Az a feltételünk van azonban, hogy a
berendezést átadjuk az iparosoknak, de az az önkormányzat tulajdonában marad. Már vissza
kellett volna fizetni azt az összeget, amivel segítettük az iparosokat – így most az a
javaslatunk, hogy 1 000 000 Ft-ot 2011. szeptember 30-ig, a másik 1 000 000 Ft-ot 2012.
május 31.ig fizessenek vissza. Ezeket a feltételeket Fejes úrék elfogadták.
Fejes József: Aki járt az Iparosházban, biztosan látta, hogy a meglévı eszközök mennyire
elhasználódtak és hiányosak is. Aki szombatonként arra jár, azt tapasztalja, hogy a fiatalok
belakják az Iparosházat. Minden szombaton 30-40 fiatal rendszeresen ott tartózkodik. A civil
szervezetek is egyre gyakrabban veszik igénybe a házat, a nyugdíjasok is minden vasárnap
délután összegyőlnek a házban.
A Bizottságok javaslatai:
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot
tárgyalta, egyetértünk a kitőzött célokkal és támogatjuk, hogy az Iparosház ebben a
hozzájárulásban részesüljön. A határozati javaslatot változatlan tartalommal elfogadásra
javasoljuk.
Kérdés:
Partiné Harcsa Magdolna: A presszó-részt vállalkozó fogja üzemeltetni, vagy az iparosok?
Fejes József: Az igények felmérésekor kiderült, hogy az ipartestület kapacitása nem képes ezt
kielégíteni, így mindenképpen vállalkozónak adjuk ki. Persze ott vagyunk mögötte, s
mindannyian ügyelni fogunk, hogy ez a vállalkozó tisztességesen és a mi elvárásainknak
megfelelıen üzemeltesse a helyet, azaz dohányzásmentesen, minimális alkohollal.
Hozzászólás:
Partiné Harcsa Magdolna: Más vállalkozók részérıl – akik szintén szórakozóhelyet
üzemeltetnek – felmerült, hogy ha egy vállalkozó üzemelteti ezt a helyet, akkor a többi
vállalkozó furcsának tartja, hogy e mögé odaáll az Önkormányzat azzal, hogy felszereli. Más
részérıl is megjelenhet akkor ilyen igény. Ezt az ı nevükben mondom most, azzal együtt,
hogy én maximálisan egyetértek egy ilyen hely beindításával ilyen körülmények között.
Bognár Jenı: Azért a kettıt válasszuk külön. Ez a Képviselı-testület komoly áldozatokat
hozott azért, hogy az Ipartestületet helyzetbe hozzuk és létrejöjjön ez a ház. Vállaltuk az, amit
eddig nem sikerült megoldani, hogy a fiataloknak megpróbálunk kulturált környezetet
biztosítani. Mi ezt a felszerelést nem a vállalkozónak adjuk, hanem az Ipartestületnek adjuk

20

kölcsön. Én leszek a legboldogabb, hogy ha ez az elképzelés megvalósul. Ha mégsem
mőködik, a berendezést a Mővelıdési ház kapja meg.
Fejes József: Az Ipartestület ennek fejében biztosít a civil szervezetek részére helységet
térítésmentesen. A vállalkozónak az üzemeltetéshez hozzá kell járulnia, sıt egy gondnoki
feladatot is el fog látni – s ez a leglényegesebb. Egy gondnok felvételén is gondolkodtunk, de
elvetettük az ötletet a nagy költségek miatt. Így kapunk egy gondnokot is, s ha igény van rá,
minimális itallal kiszolgálja az ott tartózkodókat. Tervezzük kerthelység berendezését is,
illetve mivel jó helyen fekszünk, szép utcai rendezvényeket is lehet tartani. Ehhez kell egy
olyan személy, aki csak ezzel foglalkozik, hiszen az Ipartestület tagjai mind saját üzletükkel
vannak elfoglalva, s munka mellett nem tudunk így belefolyni a szervezésbe.
Dr. Szabó Ákos: Itt készül egy körülmény, s ha ez elkészül, akkor felkínáltatik a lehetıség a
vállalkozónak. De már most látszik, hogy ez nem egy szokványos vállalkozás. Van egy
körülmény, s ahhoz keresünk egy vállalkozót. Nem gondolom, hogy bárki mögé bárki odaállt
volna, sıt a vállalkozó részérıl is nagyfokú alkalmazkodás szükségeltetik.
Dr. Somosi Szabolcs: Vélhetıen ezek a vállalkozók, akik nevében Képviselı asszony szólt,
tisztességtelen elınyszerzést feltételeznek. A cél nyilván az, hogy a szülık által odaengedett
gyermekek nyugodt, biztonságos környezetben szórakozhassanak, szemben azokkal a
vállalkozókkal, akik úgy jutottak eddig tisztességtelen elınyökhöz, hogy alkohollal és
dohányáruval kiszolgálták az arra nem jogosultakat. Ezen is el kell gondolkodni.
Dr. Bonnyai József: Ha így fog mőködni, ahogyan ezt vázolták, akkor rendben van. De
tudomásul kell venni, hogy a város kemény forintokkal hozzájárult a hely kialakításához.
Frekventált helyén van a városnak. Ha ezeket a feltételrendszereket betartjuk, akkor semmi
problémája nem lehet ezzel a másik vállalkozónak. Mindaddig, amíg át nem hágjuk ezeket a
dolgokat. Ha itt is haszonszerzésre irányuló tevékenységbe csap át a dolog, akkor komoly
hátrányt jelenthet egy másik vendéglátós számára.
Fejes József: Nem az merült fel bennünk hogy újabb vendéglátó-egységet csináljunk, hiszen
a meglévık is gyatrán mőködnek. Valami mást szeretnénk. Nem a haszonszerzés a cél, hanem
a fiatalok, a civil szervezetek és persze az iparosok helyzetét szeretnénk rendbe hozni.
Bognár Jenı: A névtelen levélírónak arra a kérdésére, hogy az Iparosházzal a Mővelıdési
Házat akarjuk semlegesíteni azt üzenem, hogy kicsit jobban járja körbe a kérdést, mert messze
nem errıl van szó. A Mővelıdési Ház ugyanúgy folytatja a munkáját, mint eddig, szó sincs
arról, hogy az Iparosház átvenné a szerepét. Nyugodtan tessék aláírni legközelebb a levelet,
mert úgy is megkapta volna ugyanezt a választ írásban.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 7 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:
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Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
62/2011.(V.12.) önkormányzati határozata
a Bátaszéki Vállalkozó Ipartestületének támogatási kérelmérıl
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete;
1.) a Bátaszéki Vállalkozó Ipartestülete tulajdonában lévı iparosház
haszonosításához 1 millió összeg erejéig járul hozzá,
híradástechnikai-szórakoztató eszközök, asztalok, székek,
ülıgarnitúra megvásárlásával azzal, hogy ezen megvásárolt
eszközök, berendezések az önkormányzat tulajdonában maradva,
az Ipartestület használatába kerülnek átadásra.
2.) a 2010. március 12-én kelt támogatási szerzıdést akként javasolja
módosítani, hogy az Ipartestület részére adott 2 millió Ft kölcsön
visszafizetésének határideje az alábbiak szerint változzon:
a.) 1 millió Ft-ot 2011. szeptember 30-ig,
b.) 1 millió Ft-ot 2012. május 31-éig kell a támogatottnak
kamatmentesen visszafizetnie.
Határidı: 2011. május 31.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
(a támogatási szerzıdés-módosítás aláírásáért)
Határozatról értesül: Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete
pénzügyi iroda
irattár

9.

Bátaapáti Térsége Területfejlesztési Társulás megszüntetése (65. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

Szóbeli kiegészítés:
Skoda Ferenc: 2005. szeptember 15-én jött létre a Bátaapáti Térsége Területfejlesztési
Társulás. A Társulási Tanács a 2011. május 03-i ülésén úgy döntött, hogy a társulást május
15-ével megszüntetné. Ehhez szükség van valamennyi tag önkormányzatnak minısített
többséggel hozott határozatára. A társulásban önkormányzatunknak semmiféle vagyona nincs.
Javasolom, hogy a Képviselı-testület az alábbi határozati javaslat elfogadásával támogassa a
társulás megszüntetését.
Kérdés és hozzászólás nem volt.
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:
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Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
63/2011.(V.12.) önkormányzati határozata
Bátaapáti Térsége Területfejlesztési Társulás megszüntetésérıl
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a
2005. szeptember 15-én megalakított Bátaapáti Térsége
Területfejlesztési Társulás megszüntetésével, azzal, hogy a társulás
megszőnésének idıpontja az utolsó tag által elfogadott képviselıtestületi határozat meghozatalakor válik hatályossá.
A képviselı-testület a társulás vagyonának elszámolását a határozat
melléklete szerint elfogadja, továbbá a 144/2005.(VIII.30.) KTH
számú és az ezt módosító 162/2008.(X.7.) és a 132/2009.(V.26.) KT
határozatokat hatályon kívül helyezi
Határidı: 2011. május 20.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
Határozatról értesül: BTTT
irattár

10.

A 2011. évi szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására benyújtandó pályázati
lehetıség (66. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

Szóbeli kiegészítés:
Takácsné Gehring Mária: Önkormányzatunk évek óta biztosítja a településen a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülık számára a nyári szünetben az étkeztetést. A
korábbi években ezt egy miniszteri rendelet határozta meg, hogy a településen a nyári
étkeztetésnél hány gyermeket lehet figyelembe venni, illetve ehhez keretösszeget is
megállapított. Önerıt eddig nem kellett biztosítani a pályázathoz. Eddig évente 35-48
gyermek részesült ingyenes gyermekétkeztetésben. Idén ez másképp alakul. A legutóbbi
miniszteri rendelet alapján pályázatot kell benyújtani a gyermekétkeztetéshez szükséges forrás
elnyerése érdekében. Az önkormányzatnak vállalnia kell a pályázatban hogy június 16-tól
augusztus 31-ig minimum 45, maximum 55 napon keresztül biztosítja a rendszeresen
gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek napi egyszeri meleg étkeztetését. Az
igényelt támogatás gyermekenként naponta 370 Ft, ami vissza nem térítendı támogatás.
Bátaszék – mivel nem hátrányos helyzető település – a rászoruló gyermekek legfeljebb 50%áig, de legfeljebb annyi rászoruló gyermek után tud támogatást igényelni, ahány rászoruló
gyermek étkeztetését önerıbıl biztosítani tudja. 476 gyermek részesül rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban. Ebbıl 30 fı aki igényelné ezt a lehetıséget. A rendelet
értelmében a 15 gyermek étkeztetését az Önkormányzatnak önerıbıl kell biztosítania, és 15
gyermek étkeztetését tudja a pályázatban megigényelni. Ez 305 250 Ft. A pályázat további
rendelkezéseibıl kitőnik, hogy az igényelt támogatás 32%-át garantálja csak a miniszter. Ha
utóbbi eset következik be, akkor 512 820 Ft-ot kellene az Önkormányzatnak biztosítania a
gyermekek étkeztetésére.
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A Bizottságok javaslatai:
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság az eredeti határozati
javaslatot támogatta – amiben még nem szerepelt ez az 500 000 Ft-os tétel.
Kérdés:
Dr. Somosi Szabolcs: Ha holnap tárgyaljuk, akkor 600 000 Ft lesz?
Skoda Ferenc: Természetesen nem így lesz. Sajnos nem egyértelmően van szövegezve a
központi rendelet, félreérthetın, ami remélhetıleg a mi rendeleteinknél nincs. Értelmezési
különbségek vannak a rendeletben. Az a) pont esetén 15 gyermeket fizetünk, a b) pont esetén
25-öt.
Hozzászólás:
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Bizottságunk a kész határozatot nem tudta még tárgyalni.
Az egész kísértetiesen hasonlít az iskolatej-programhoz, amiben szintén az állami
szerepvállalás mindinkább csökken. Ez annak az analógiájára készült pályázat. Annak
ellenére, hogy akkor még nem láttuk a számokat, egyértelmő volt a bizottság állásfoglalása,
hogy nem szeretnénk éhezı gyermeket. Ennek a 30 gyermeknek a meleg étkezésére akár több
pénzt is javasol a bizottságunk. Ebben mi megegyeztünk, de határozati javaslat nem született,
mert elıterjesztés akkor nem volt még.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
64/2011.(V.12.) önkormányzati határozata
a 2011. évi szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására
pályázat benyújtásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi
szociális nyári gyermekétkeztetés megvalósulása érdekében
pályázatot kíván benyújtani a Magyar Államkincstár Tolna Megyei
Igazgatóságához annak érdekében, hogy a Bátaszéken lakóhellyel
rendelkezı, ellátást igénylı 30 rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülı gyermekek számára 2011. június 16-ától
augusztus 31-éig terjedı idıszakban 55 munkanapon keresztül napi
egyszeri melegétkeztetést biztosít.
A pályázat elnyerése érdekében a 2011. évi költségvetés általános
tartalék kerete terhére
a) 305 250 Ft önerıt biztosít
b) amennyiben csökkentett támogatásban részesül az önkormányzat,
akkor 512 820.- Ft önerıt biztosít.
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Határidı: 2011. május 18.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
Határozatról értesül: igazgatási csop. vez.
pénzügyi iroda
Gondozási Kp. vezetıje, Helyben
Irattár

11.

Tóthné Szívós Anna támogatási kérelme (ZÁRT ülésen)
(64. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

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
65/2011.(V.12.) önkormányzati határozata
Tóthné Szívós Anna bátaszéki lakos támogatási kérelmérıl
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megvitatva
Tóthné Szívós Anna (Bátaszék, Baross u. 35.) támogatási kérelmét, a
városi önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános tartalék
kerete terhére 200.000.- Ft, azaz Kettıszázezer forint vissza nem
térítendı támogatást biztosít kislánya Tóth Nikoletta (szül.:
2001.08.03., an.: Szívós Anna) kölni XCell-Center klinikán
elvégzendı, 4 millió forint összköltségő gyógykezeléséhez.
A képviselı-testület felkéri a pénzügyi irodát, hogy a megítélt
támogatást a Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
70400036-10002496 számú bankszámlára akkor utalja át,
amennyiben a 4 millió forint összköltségő gyógykezelés
finanszírozásához 3,5 millió forint már rendelkezésre áll az
alapítvány számláján.
Határidı: 2011. május 31.
Felelıs: Skoda Ferenc aljegyzı
(a határozat megküldéséért) és
Mórocz Zoltán pü.-i irodavezetı
(a támogatás átutalásáért)
Határozatról értesül: Tóthné Szívós Anna kérelmezı
S.O.S. Szolgálat Alapítvány, Fonyód
pénzügyi iroda
irattár
25

Bognár Jenı: Napirendi pontjaink végére értünk. Felhívnám mindenki figyelmét, hogy 27-én
kerül sor az átadására ennek a hatalmas beruházásnak. Kérem, hogy aki tud, szakítson rá idıt
és jöjjön el, mert ilyen dolog az ember életében csak egyszer adódik. 15-én este 19:45-kor, a
mise után Lozsányi Tamás és fia, valamint Francsics Ildikó ad hangversenyt a templomban.
Ide is szeretettel várunk mindenkit. A hónap végére az 50 kerékpártároló a buszmegállóban
elkészül – lehet propagálni.

Mivel több észrevétel és hozzászólás nem volt, a Polgármester Úr a Képviselı-testületi ülést
17:40-kor bezárta.

kmf.

Bognár Jenı
polgármester

Skoda Ferenc
jegyzı
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