
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
Bátaszék, Szabadság u. 4. 7140 
Telefon: 74/491-958 
 
 
 
Szám: 1076-11/2011./DP. 
 
 
 

J e g y zı k ö n y v  
 
 
 
mely készült Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének Alsónyék és Pörböly 
községekkel 2011. július 11-én 17:00 órakor a Városháza Házasságkötı termében megtartott 
együttes ülésén. 
 
 
Jelen vannak:  Bognár Jenı polgármester,  

Dr. Szabó Ákos alpolgármester, Fejes József, Dr. Kostyálné Dr. Kovács 
Klára, Partiné Harcsa Magdolna, Péter Géza, Dr. Somosi Szabolcs 
képviselık (összesen: 7 fı) 

 
 
Távol maradtak:  Dr. Bonnyai József és Sümegi József képviselık (összesen: 2 fı) 
 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Skoda Ferenc jegyzı 
 Tafnerné Fáll Erika oktatási referens 
 Kemény Lajos fıigazgató 
 Mészáros István igazgató 
 
 
Bognár Jenı polgármester köszönti Bátaszék Város Képviselı-testületét, valamint az 
Alsónyéki és a Pörbölyi Önkormányzat Képviselı-testületeit az együttes ülésen. Megállapítja, 
hogy az ülés Bátaszék részérıl is határozatképes, mivel 7 képviselı jelen van. Ezután 
javaslatot tesz a meghívóban szereplı napirendi pontokra.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendi javaslatot – 
egyhangúlag, 7 igen szavazattal – elfogadta, így a testületi ülés napirendje az alábbiak szerint 
alakult:  
 
N a p i r e n d e k :  

1. Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, 
Alapfokú M ővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat 
Kanizsai Dorottya Általános Iskola intézményegység vezetıje megbízásának 
véleményezése 
(79. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Kemény Lajos fıigazgató 
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2. A B-A-P Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ 2011/2012. tanévében 
indítandó osztály- és csoportszámának véleményezése 
(80. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
3. A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással közoktatási és 

szakszolgálati feladatatok ellátására kötött megállapodás 2. számú módosítása 
(81. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 

 
 
N a p i r e n d e k  t á r g y a l á s a:  
 

1. Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános 
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai 
Szakszolgálat Kanizsai Dorottya Általános Iskola intézményegység vezetıje 
megbízásának véleményezése 
(79. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Kemény Lajos fıigazgató 

 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Kemény Lajos: A testületeknek a pályázatot véleményezni kell, de a végleges döntést az 
Igazgatótanács hozza meg, melynek a tagintézmények vezetıi (óvoda, általános iskola, 
gimnázium, pörbölyi tagiskola, alsónyéki óvoda vezetıje) a gazdasági vezetı és a fıigazgató 
a tagja. İk a testületi és más szervek véleményei alapján hozzák meg döntésüket. Mészáros 
István 1 éves vezetıi megbízása után, szakvizsgája hiánya miatt tavaly újra 1 évre lett 
megbízva az általános iskola irányításával. Mivel ez a megbízás lejár, újra kiírásra került a 
pályázat 2011. május 31-ei határidıvel, azzal a módosítással, hogy a szükséges papírok, 
bizonyítványok benyújtására 2011. június 30-ig van lehetıség. Mészáros Istvánon kívül egy 
pályázó nyújtott be pályázatot: Guszmann Józsefné, de ı június 30-ig nem tudott eleget tenni 
a szakvizsga bizonyítvány benyújtási kötelezettségének, így pályázata június 30. után 
érvényét vesztette. Június 30-ig mindkét pályázatot véleményezték a különbözı 
munkaközösségek, érdekvédelmi szervezetek, majd július 4-én a tantestület és az alkalmazotti 
közösség. A nevelıtestület részvételi aránya 81%, az alkalmazotti közösség 82% volt, így 
mindkét testület határozatképesnek bizonyult. A nevelıtestület 67% igen, 25% nem 
szavazattal, 8% tartózkodással szavazta meg Mészáros István pályázatát, az alkalmazotti 
közösség pedig 60% igennel, 31% nemmel, 9% tartózkodással. A pályázatot a Német 
Kisebbségi Önkormányzat is véleményezte. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat is fel lett 
kérve erre, de ık legutóbbi ülésükön határozatképtelennek bizonyultak.  
 
A  B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: 
Bizottságunk javasolja Mészáros István kinevezését az igazgatói posztra. 
 
 
Kérdés nem volt. 
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H o z z á s z ó l á s:  
 
Dr. Szabó Ákos: Laikusként nézve úgy láttam, hogy egy nagyon jól megírt pályázatot 
nyújtott be Mészáros István. Nem lesz könnyő a feladata, komoly és sok munka várja az 
igazgatót. Látszik az is, hogy az iskola tekintélyének érdekében lépéseket kell tenni. Hiszen a 
tárgyi, személyi feltételek már megvannak, de ezekkel tudni kell bánni is. A bátaszéki 
általánosba nem csak bátaszékiek járnak, a gyermeklétszám ennek ellenére csökken. Erısíteni 
kell az iskolaintegrációt, a már kivívott jó helyünket, pozíciónkat. Vívmány, hogy sikerült 
megtartani a gimnáziumot, és az új óvoda is egyre jobban vonzza a nem bátaszékieket is. Sok 
sikert kívánok Igazgató Úr munkájához.  
 
Bognár Jenı: Rendhagyó volt az elmúlt 1 év. Nem volt idı mélyebb beszélgetésekre, 
részletekbe menı egyeztetésekre sem. A cél az építkezések, felújítások átvészelése volt. Sok 
feszültséggel járt az elmúlt idıszak, de meg kellett lépni az építkezést. A tantestület 
megszokta Kemény Lajos igazgatóságát, igazgatói stílusát a hosszú évek alatt. İ a fıigazgatói 
feladatkörrel több feladatot kapott, és Mészáros István igazgatónak is új feladatokkal kellett 
szembesülnie igazgatóként. Jó lenne leülni és kielemezni az elmúlt idıszakot. Egyben 
szeretnék köszönetet is mondani a zökkenımentes szeptemberi évkezdésért mind a 
pedagógusoknak, mind a vezetıknek. Úgy vélem, 40 éves lemaradást hoztunk be az oktatást 
illetıen. De az élet nem áll meg: a legközelebbi cél, hogy a volt Pártok Háza felújítási 
munkálatai is befejezıdjenek, és szeptemberre az ott kialakított termekben is elindulhasson a 
mővészeti- és a zeneoktatás.  
 
Mészáros István: Bemutatkoznék az alsónyéki és pörbölyi képviselıknek, hiszen ık nem 
ismernek annyira, mint a bátaszéki kollégák. 47 éves vagyok, 1988 óta dolgozom 
pedagógusként. Hosszú évekig a pedagógusok szemszögébıl tekintettem csak az intézményre, 
az elmúlt két évben ez a szemlélet kezd átalakulni igazgatói szemszöggé. Programom egyik 
fontos eleme a nevelés – úgy látom, az oktatás mellett ez a terület elhanyagolódott. Nehéz a 
feladat, hiszen a mai trendek is ezzel szembe mennek, eszközt találni sem könnyő a 
neveléshez. Ezért kellenek a megfelelı szakemberek, a pedagógusok. Következetesnek, 
egyenesnek és gyermekszeretınek kell lenniük. Ezt kell megértenie mind a kollégáknak, mind 
a gyermekeknek és a szülıknek. A szülıkkel való kapcsolattartás egyébként is nagyon fontos. 
A kollégák közül nem titkoltam azokat szeretném helyzetbe hozni, akik önmaguk is példaként 
állhatnak a szülık és gyermekek elé – és célom, hogy az ı példájuk ragadjon át a többi 
kollégára is. Úgy látom, a korszerő infrastruktúra vonzóvá teszi az intézményt, erre lehet 
építeni. 
 
Dr. Somosi Szabolcs: Bízom benne, hogy mindez így is lesz, ahogy elmondtad. A 
legnagyobb problémát abban látom, hogy a mai szülı-generáció maga is nevelésre szorulna. 
A tanárok hiába nevelik a gyermeket, ha hazatérve az annak szöges ellenétével szembesül. A 
szülı is meg kell, hogy követelje ugyanazokat az értékeket, amit mi. 
 
Mészáros István: Ha ez kell, akkor falnak fogunk menni. Nevelnünk kell, a magunk részét 
vállalnunk kell, még akkor is, ha ez sokszor hiábavalónak tőnik is. 
 
Dr. Szabó Ákos: Én nem gondolom lehetetlen feladatnak a nevelést. Kis település vagyunk, 
ahol komoly elvárások vannak az iskola felé. Az elvárásaink mellé támogatást is kell adnunk 
– álljon Bátaszék Város Képviselı-testülete is az iskola mögé és támogassa munkáját. Ehhez 
fokozódó kommunikációra van szükség az iskola és a város között. 
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
78/2011.(VII.11) önkormányzati határozata 
 
Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, 
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, 
Gimnázium és Pedagógia Szakszolgálat Kanizsai Dorottya 
Általános Iskola intézményegység vezetıje megbízásának 
véleményezésérıl 

Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
52/2009.(III.30.) KT határozatával elfogadott Bátaszék-Alsónyék-
Pörböly önkormányzatainak Mikrotérségi Integrált Oktatási 
Intézmény-fenntartó Társulási megállapodás 14. pontjának b.) 
pontjában foglaltakra javasolja a B-A-P MOK Igazgató Tanácsának, 
hogy a bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola intézménység 
igazgatói teendıinek ellátásával – a pályázó pályázatát megismerve – 
Mészáros Istvánt (sz.: Bátaszék, 1963. szeptember 10., anyja neve: 
Péter Etelka, Bátaszék, Park sétány 12.), a jelenlegi megbízott 
igazgatót bízza meg 2011. augusztus 01-jétıl 2016. július 31-ig 
terjedı idıre. 

Határidı: 2011. július 20. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
               (a határozat megküldéséért) 
                
Határozatról értesül: Kemény Lajos fıigazgató 
                                 Mészáros István mb. igazgató 
                                 érintett önkormányzatok polgármesterei 
                                 irattár 

 
 
 
2. A B-A-P Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ 2011/2012. tanévében 

indítandó osztály- és csoportszámának véleményezése 
(80. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Skoda Ferenc: A csoportok és az álláshelyek számára térnék ki, szakmai kérdésekre 
Fıigazgató úr tér ki. A bölcsıdei 1 csoporthoz (12 fı) 3,75 álláshely társul. A Bátaszéki 
óvoda idén 10 csoporttal indul, ehhez jön 1-1 csoport Alsónyéken és Pörbölyön, összesen 
44,355 állással. Az általános iskolában 55 elsıs kezdi meg tanulmányait szeptemberben, 
német, rajz vagy informatika tagozaton. Az ugyanilyen felbontású 8. évfolyam az alacsony 
osztálylétszámok ellenére is megmarad (13 fı rajz, 15 fı informatika, 20 fı német). 
Pörbölyön a szokásos két osztály indul, és Alsónyéken sincs változás. Az általános iskola 



 5 

álláshely-száma így 97,35, ez 0,22-es csökkenést jelent. A gimnáziumban a 4 évfolyamos 
osztály a nyelvi elıképzı nélkül indul idén, mert nem volt elég jelentkezı; illetve indul a 6 
osztályos évfolyam is – jelenlegi állás szerint 16 fıvel. Levelezı osztály nem indul, a 
gimnázium álláshelyei így csökkennek.  
 
Kemény Lajos: A gyermeklétszám alakulása minden területen érezteti hatását: az óvodai 10. 
csoportban, az 55 elsısnél, a 8. osztályok alacsony létszámánál. Utóbbi a 6 osztályos 
gimnáziumi osztály vonzerejének, és a családok elköltözésének köszönhetı. Ennek ellenére 
nem javasoljuk az osztályok összevonását, egyrészt mert erre korábban sosem volt példa, 
másrészt a kistérségi vezetı szerep fenntartásához elengedhetetlen a három specializálódott 
osztály vonzereje. A gimnázium esetben idén nem indul 0. osztály, hanem egy 25 fıs 9. 
osztály, amely a tavalyi 0. évfolyamosokból és az idei jelentkezıkbıl tevıdik össze. A 
jövıben is ez a trend várható majd, így át kell majd gondolnunk a jövıbeni lehetıségeket is. 
2011. szeptemberre várható az új oktatási törvény, mely a kisebb településeken valószínőleg 
visszaszorítja az iskolákat, így a mikrotérségek szerepe nıni fog. Viszont a 6 osztályos 
gimnázium követelményeinek Bátaszék valószínőleg nem tud majd megfelelni. 
 
A  B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: 
Bizottságunk elfogadásra javasolja a határozatot. 
 
Kérdés nem volt. 
 
H o z z á s z ó l á s:  
 
Dr. Somosi Szabolcs: A demográfiai folyamatot nem tudjuk befolyásolni, amit viszont meg 
tudunk tenni, az az intézményegységek vezetıi közti szorosabb kapcsolat és együttmőködés. 
Menedzser-típusú szemlélet szükséges ahhoz, hogy vonzóak tudjunk lenni. Ahhoz, hogy a B-
A-P MOK általános iskolája után a B-A-P MOK gimnáziumát válasszák a gyerekek más 
települések középiskolái helyett. Erısíteni kell ehhez az együttmőködést, „kelletni kell 
magunkat” hogy idejöjjenek. Ezen a területen van még lemaradásunk. 
 
Dr. Szabó Ákos: Olyan szoros együttmőködés kell kialakuljon, ami saját maga irányába 
mutat. Ez egy hosszú távú, nehéz feladat, melynek megvalósításához sok munka kell. 
 
Bognár Jenı: Ahhoz, hogy ezek a „házasságok” iskolák, települések között megérjék minden 
félnek, kompromisszumot kell kötni. Azért is, hogy ne kapjuk meg újra a kérdést, hogy miért 
kell Bátaszéknek gimnázium? Legyen rang, hogy 1-2 nyelvet beszélnek a fiataljaink, s legyen 
rang, hogy felveszik ıket egyetemekre. 
 
Kemény Lajos: A középiskolák jelenleg egymás elıl csalják el a gyermekeket. Sok helyen pl. 
nincs felvételi – nyilván ez komoly vonzerı. Ez ellen kell hatni. Félelem volt a mi 
társulásunkkor is, hogy ne vegyük el egymás elıl a gyermekeket, de ezt a szerzıdéseinkbe 
belefoglalhatjuk. Szabad iskola-választás van, s sokszor a nevetı harmadik viszi a gyermeket. 
 
Bognár Jenı: Lehet, hogy azok a települések, akik anno nem akartak velünk tárgyalni, 
hamarosan jelentkeznek nálunk, mert nehéz helyzetbe kerülnek. Nem könnyő a helyzet az 
oktatás területén, rengeteg igénynek kell megfelelni, s az új oktatási törvényt is nagy 
türelemmel kell majd fogadni. 
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
79/2011.(VII.11) önkormányzati határozata 
 
a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, 
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, 
Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat (rövidítve: B-A-P MOK) 
2011/2012. nevelési évben illetve tanévben indítható csoportjaira, 
osztályaira  
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
Bátaszék-Alsónyék-Pörböly önkormányzatainak Mikrotérségi 
Integrált Oktatási Intézmény-fenntartó Társulás Tanácsának, a 
Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, 
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium 
és Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: B-A-P MOK) 
2011/2012. nevelési évben illetve tanévben indítható csoportjaira, 
osztályaira vonatkozó javaslatát, és az intézmény fenntartására kötött 
társulási megállapodás II. fejezetében (A Társulási Tanács neve, 
mőködése) foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta:  
 
 
1. B-A-P MOK Városi Óvoda intézményegység: 
 
A képviselı-testület támogatja a 2011/2012-es tanévre vonatkozóan 
az alábbiakat: 

 
1.1. A képviselı-testület támogatja, hogy a B-A-P MOK Városi 

Óvoda intézményegységében 12 napközis óvodai csoport - 
ebbıl 4 német nemzetiségi csoport - , valamint 1 bölcsıdei 
csoport induljon. 

1.2. A képviselı-testület támogatja azzal, hogy a B-A-P MOK 
óvodai intézményegysége részére fenntartója, a Társulási 
Tanács engedélyezze az Alsónyéki Tagóvoda egy csoportjának 
a maximális csoportlétszám túllépést – 20 %-kal – a 
Közoktatási törvény 102. § (2) bekezdés c.) pontja szerinti 
hatáskörében. 

1.3. A képviselı-testület támogatja, hogy a Társulási Tanács 
megadja azt a további engedélyt, mellyel az Alsónyéki 
Tagóvoda egy csoportjának a maximális csoportlétszám 
túllépése a fenti I.2. pontban meghatározottakon túl további 10 
%-kal eltérhessen, azzal a feltétellel, ha ezzel az óvodai szülıi 
munkaközösség is egyetért.  
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1.4. A képviselı-testület egyetért a B-A-P MOK Városi Óvoda 
intézményegységében betölthetı álláshelyekkel az alábbiak 
szerint: 

 
- 3,75 bölcsıdei dolgozó 
- 25 óvodapedagógus álláshely  

ebbıl 1 óvodavezetıi álláshely;  
20 bátaszéki óvodapedagógus álláshely 
2 alsónyéki óvodapedagógus álláshely 
2 pörbölyi óvodapedagógus álláshely 

- 12 dajka álláshely  
- 1 óvodatitkári álláshely 
- 1 konyhalányi álláshely 
- 1 takarító álláshely 
- 0,605 álláshely a munkaidı kedvezménybıl adódó túlmunkára (6 

óra vezetı helyettesi órakedv.; 1 óra gyermekvédelmi munka 
ellátására; 3 óra munkaközösség vezetıknek; 1,5 óra 
szakszervezeti munkára, amit nem pedagógus alkalmazott lát el; 
6,4 óra közalkalmazotti tanácsban végzett munkára) 

___________________________________________________ 
Összesen: 44,355 álláshely 
 
2. B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola 
intézményegység: 
 
A képviselı-testület támogatja a 2011/2012-es tanévre vonatkozóan 
az alábbiakat: 
 
2.1.  hogy a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola 

intézményegységében a 27 osztályt, a következık szerint: 23 
osztályt Bátaszéken; 2 összevont gyógypedagógiai osztályt 
szintén Bátaszéken; Pörbölyön 2 összevont (1-2. évfolyam és 3-
4. évfolyam) alsótagozatos osztályt. A fent említett osztályokon 
kívül Bátaszéken 9 napközis csoportot, Pörbölyön 1 napközis 
csoportot indítson, 

2.2. továbbá támogatja, hogy az intézményegységben betölthetı 
álláshelyek az alábbiak szerint kerüljenek meghatározásra:  

 
-    64,47 pedagógus álláshely  
-    32,88 nem pedagógus közalkalmazotti álláshely 
______________________________________ 

Összesen: 97,35 álláshely  
 
3. B-A-P MOK II. Géza Gimnázium intézményegység: 
 
A képviselı-testület támogatja a 2011/2012-es tanévre vonatkozóan 
az alábbiakat 
 
3.1.  hogy a B-A-P MOK II. Géza Gimnázium 

intézményegységében a következı osztályok induljanak: 
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- 6 hat évfolyamos gimnáziumi osztályt, 
- 4 hagyományos gimnáziumi osztályt (melyek 9. 

évfolyamon nyelvi elıképzıvel indultak) 
- 1 nyelvi csoportot (mely a 9. évfolyamon indul) 
- 1 levelezı gimnáziumi osztály  

3.2. hogy az intézményegységben betölthetı álláshelyek az 
alábbiak szerint kerüljenek meghatározásra: 

 
- 24,38 pedagógus álláshely  
-   2,5 egyéb dolgozói álláshely 

______________________________________ 
Összesen: 26,88 álláshely  

 
INTÉZMÉNY MINDÖSSZESEN:    168,585 álláshely 
  
A képviselı-testület egyúttal a 113/2010.(VI.29.) önkormányzati 
határozatot 2011. augusztus 31-ével hatályon kívül helyezi.  
 
Határidı: 2011. július 20. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
               (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül:  Bognár Jenı Társulási Tanács elnöke 
                                   Tafnerné Fáll Erika kult.-okt. referens 
                                    társult önkormányzatok polgármesterei 
                                    irattár 

 
 
3. A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással közoktatási és 

szakszolgálati feladatatok ellátására kötött megállapodás 2. számú 
módosítása 
(81. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 

 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Skoda Ferenc: A tavaly kötött megállapodásunkat kell a Szekszárdi Kistérséggel módosítani 
– az óvoda címének megváltozása, és két apró korrekció miatt. Itt is véleményezésrıl van szó, 
a Társulási Tanács fogja majd a döntést meghozni. 
 
A  B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: 
Bizottságunk támogatta a határozatot. 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
80/2011.(VII.11) önkormányzati határozata 
 
 
a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással 
közoktatási és szakszolgálati feladatatok ellátására kötött 
megállapodás 2. számú módosításának véleményezésérıl 
 
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete javasolja a 
Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Önkormányzatainak Mikrotérségi 
Integrált Oktatási Intézmény-fenntartó Társulás Tanácsának, hogy a 
közoktatási feladatok (óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-
oktatás, logopédiai feladatok, gyógytestnevelési feladatok ellátása) 
ellátására, a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással 
kötött feladat-ellátási megállapodás 2. számú módosítását – a 
határozat melléklete szerinti tartalommal – hagyja jóvá. 
 
Határidı: 2011. július 20. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
     (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül:  Bognár Jenı TT elnöke 

                       Alsónyék Község Polgármestere 
                       Pörböly Község Polgármestere 
                       irattár 

 
 
Bognár Jenı: Szeretettel várunk minden tisztelt képviselıt holnap 14:00-kor, az új 
Fizikoterápiás rendelı és Falugazdász iroda ünnepélyes átadására. 
 
 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, a polgármester úr az összevont képviselı-
testületi ülést 18:20 órakor bezárta.  
 

kmf. 
 
 

 
 Bognár Jenı Skoda Ferenc 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
 
Készült:  2011. 07. 14. ……………………… 

Ellenırizve:  2011. 07. 15.   ……………………… 

Hitelesítve:  2011. 07. …  

Postázva:  2011. 07. …  


