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J e g y zı k ö n y v  
 
 
 
mely készült Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének Alsónyék és Pörböly 
községek Képviselı-testületeivel 2011. október 10-én 17:00 órakor a Városháza 
Házasságkötı termében megtartott együttes ülésén. 
 
 
Jelen vannak:  Bognár Jenı polgármester 

Dr. Bonnyai József, Fejes József, Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, 
Péter Géza és Sümegi József képviselık (6 fı) 

 
 
Távol maradtak:  Dr. Szabó Ákos alpolgármester, Partiné Harcsa Magdolna és Dr. 

Somosi Szabolcs képviselık (3 fı) 
 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Skoda Ferenc jegyzı 
 Tafnerné Fáll Erika oktatási referens 
 Kemény Lajos fıigazgató 
 Korsós János Dél-Tolna ügyvezetı 
 
 
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 határozatképes, mivel 6 képviselı jelen van. Ezután javaslatot 
tesz a meghívóban szereplı napirendi pontokra azzal a módosítással, hogy egy új napirend 
kerüljön felvételre a napirendek közé: 
 
 
2. Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség-javító Projekt megvalósításához szükséges 

nyilatkozatok jóváhagyásáról 
(104. sz. elıterjesztés) 

Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendi javaslatot – 
egyhangúlag, 6 igen szavazattal – elfogadta, így az együttes testületi ülés napirendje az 
alábbiak szerint alakult:  
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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 
Alapító Okiratának 6. számú módosítása 
(101. sz. elıterjesztés) 

Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
 
2. Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség-javító Projekt megvalósításához szükséges 

nyilatkozatok jóváhagyásáról 
(104. sz. elıterjesztés) 

Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
 
3. Egyebek 
 
 
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 M ővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat 
Alapító Okiratának 6. számú módosítása 
(101. 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: Az elıterjesztésben vázoltuk, hogy mely okok tették szükségessé az alapító 
okirat módosítását – ezekbıl csak néhány pontot emelnék ki: Jogszabályi változás alapján a 
sajátos nevelési igényő gyermek, tanuló definíciója megváltozik. Értelemszerően ezt hozzá 
kellett igazítani az Alapító Okirathoz. A másik ok, hogy az alapfokú mővészetoktatás kapcsán 
is jogszabály-módosításra került sor, melynek értelmében az alapfokú mővészetoktatás esetén 
a mővészeti ágakat, azon belül a tanszakokat meg kell nevezni az alapító okiratban, és 
változások történtek a tanszakok elnevezésében is. Szakértınk további módosításokra is 
javaslatot tett, melyeket szintén beépítünk az Okiratba. A szükséges szakvéleményeket 
egyébként beszereztük, egyedül a megyei szakvélemény hiányzik még. Miután azonban 
szeptember óta az új jogszabálynak megfelelıen folyik az oktatás, úgy véltük, hogy ezt 
tovább nem érdemes húzni. November elsejei határidıvel kerülnének ezek a változások 
átvezetésre.  
 
 
A  B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Sümegi József: Bizottságunk tárgyalta az Alapító Okirat módosítását és azt egyöntetően 
támogatta. 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 6 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
99/2011.(X.10.) önkormányzati határozata 
 
Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, 
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, 
Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat elnevezéső intézmény 
Alapító Okiratának 6. számú módosításáról 
 
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) 
bekezdésének g.) pontjában kapott jogkörében eljárva a Bátaszék-
Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai 
Szakszolgálat elnevezéső intézmény Alapító Okiratának 
módosításáról szóló – és a határozat mellékletét képezı – módosító 
okiratot – 2011. november 01-jei hatállyal - elfogadja. 
 
Határidı: 2011. október 20. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
               (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül:  B-A-P MOK fıigazgatója 
                                  MÁK illetékes Igazgatósága 
                                  Oktatási Hivatal Közoktatási Információs  
                           Iroda Gyır 
                           oktatási referens 
                                  irattár 

 
 
 
2. Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség-javító Projekt megvalósításához szükséges 

nyilatkozatok jóváhagyásáról 
(104. sz. elıterjesztés) 

Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Korsós János: Értelmetlennek tőnı feladat áll elıttünk: 12 Forinttal különbözik a megítélt 
támogatás a megigényelt támogatástól. Két hete számolják Budapesten a pályázat anyagát, s a 
mai alkalomra megkaptuk már azt az összeget, amelyet szerepeltetni kell majd. Pörbölynek és 
Bátaszéknek ennek az összegnek a pontosításával összefüggı határozatot kell hozni, 
Alsónyéknek pedig egyetemleges felelısségvállalással kapcsolatos határozatot. Annyit kell 
tudni, hogy megjelent már az Európai Uniós Önerı Alap kiírása, melyben az önerı teljes 
összegét meg tudjuk majd pályázni. Mindettıl függetlenül ezt a határozatot meg kell hozni.  
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Kérdés nem volt. 
 
H o z z á s z ó l á s:  
 
Dózsa-Pál Tibor, Alsónyék község polgármestere: Az a véleményem, hogy ezt itt meg lehet 
tenni, hogy 10 testület ezért a 15 Forintért dolgozzon meg. Másfél milliárd Forintról van szó, 
ezért ez a pár Forintért nevetséges. Ilyen nincs – mondanánk, de látjuk, hogy sajnos van. 
Ugyanúgy ez lehet minden egyes pályázatnál – visszadobják hiánypótlásra vagy pár 
Forintokért Testületeket hívnak össze.  
 
Bognár Jenı: Nagy szó, hogy megnyertük ezt az összeget. Nagy szó, hogy 100%-os önerıre 
tudunk pályázni. 
 
Dr. Bonnyai József: A legnagyobb problémát nem is ez az összeg jelenti, hanem azok a 
változások, amelyek 2011-2014. között az önkormányzatok életében várhatók Nem biztos, 
hogy ezekkel a konstrukciókkal megyünk majd tovább, mint ahogy eddig mőködtünk. A 
gazdasági alapokat illetıen kifordul a világ a sarkából. Jó dolog, hogy megnyertük a 
pályázatot, de vannak aggályaim a jövıt illetıen.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 6 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 100/2011.(X.10.) 
önkormányzati határozata 
 
Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség-javító Projekt megvalósításához 
szükséges nyilatkozat módosításának jóváhagyásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program 1-
3-0/2F/09-2010-0025 kódszámú pályázati konstrukcióban benyújtandó 
ivóvízminıség-javító pályázat pályázatához a következı nyilatkozatot teszi: 
 
Bátaszék Város Önkormányzata a Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség-javító 
Projekt keretében megvalósuló 1.452.175.895 Ft összegő beruházás 
79.309.463 Ft összegő saját forrás fedezetére EU Önerı Alapra pályázatot 
nyújt be. Amennyiben a pályázat nem nyer támogatást, a beruházáshoz 
szükséges saját forrást az önkormányzat egyéb forrásból az önkormányzat 
gördülı költségvetésébıl biztosítani fogja. Az adott évre esı önerı összegét 
az éves költségvetésbe betervezi, a tervezett önerırész elfogadásáról 
rendeletet alkot, valamint az adott évre esedékes önerı összegét az 
önkormányzat a Társulás részére meghatározott idıpontig átutalja. Az egyes 
évekre esı önerırész: 

 
2011 év 2012 év 2013 év 2014 év Összesen 

298.693 Ft 26.394.381 Ft 48.450.677 Ft 4.165.712 Ft 79.309.463 Ft 
 

Határidı: azonnal  
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı  
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                (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül:  Dél-Tolna Közmőüzemeltetı és Szolg. Kft. 
                                    Decs Nagyközség Polgármestere 
                                    pénzügyi iroda 
                                    irattár 

 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 6 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
101/2011.(X.10.) önkormányzati határozata 
 
a KEOP 1-3-0/2F/09-2010-0025 kódszámú pályázat 
megvalósításához szükséges kötelezettségvállaló nyilatkozatról  
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Környezet 
és Energia Operatív Program 1-3-0/2F/0—2010-0025 kódszámú 
pályázati konstrukcióban benyújtásra kerülı ivóvíz minıség-javító 
pályázathoz kapcsolódóan az alábbi kötelezettségvállaló nyilatkozatot 
teszi az önkormányzat képviseletében: 
 
Bátaszék Város Önkormányzata a „Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség-
javító Önkormányzati Társulásban részt vevı települési 
önkormányzatokkal – Alsónána Község Önkormányzatával, 
Alsónyék Község Önkormányzatával, Báta község 
Önkormányzatával, Decs Nagyközség Önkormányzatával, İcsény 
Község Önkormányzatával, Pörböly Község Önkormányzatával, 
Sárpilis Község Önkormányzatával, Szálka Község 
Önkormányzatával, Várdomb Község Önkormányzatával és a Dél-
Tolna Aqua Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulással a 
Polgári törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. tv. vonatkozó 
rendelkezései szerint egyetemleges felelısséget vállal a „Dél-Tolna 
Aqua Projekt, két-centrumú víztermelı és tisztító berendezésre épülı 
kistérségi rendszer” ivóvízminıség-javító program keretében 
megvalósuló 1.452.175.895,- Ft összegő beruházáshoz az 
összességében 79.309.463.- Ft összegő saját forrás biztosítására, és 
annak a Társulás részére a meghatározott idıpontig történı 
átutalására vonatkozóan. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 201/2010.(XI.02.) önk.-i határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
                (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: Dél-Tolna Közmőüzemeltetı és Szolg. Kft. 
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                                   Decs Nagyközség Polgármestere 
                                   pénzügyi iroda 
                                   irattár 
 
 
 

Bognár Jenı: Bonnyai úr gondolataihoz szeretnék néhány dolgot hozzáfőzni. Nagy munka 
van amögött, hogy megnyertük a pályázatot. Bízom benne, hogy az önerıt is megnyerjük, 
hogy ne kelljen 80 millió Forintot fizetnünk, pláne a mai bizonytalan helyzetben. Az igazi 
gond az, amirıl sajnos csak kósza híreket lehet hallani. Nagy valószínőséggel arról kell majd 
tárgyalnunk, hogy hamarosan ne Siófokhoz, ne Nyíregyházához tartozzunk majd, hanem 
legyen egy Tolna megyei vízmő, aminek pedig pl. legyen bátaszéki kirendeltsége. Ha 
nyerünk, a fejlesztés akkor is itt marad – a környék vízminıség-javítását mindenképpen 
biztosítani fogja majd, de hogy ezt követıen mi lesz, nem tudni. Ha már lépni kell, akkor azt 
támogatjuk, hogy Tolna megyei szinten maradjon a dolog. Fogjunk össze, hogy egységes 
vízmővünk legyen. Rengeteg bizonytalansági tényezı van, követni is nehéz – az azonban 
biztos, hogy sokat tenni az irány ellen nem tudunk, de ezen belül próbáljuk a számunkra 
legjobb megoldást választani. A belvíz problémája is ugyanilyen komoly – ezen a területen 
van kész pályázati anyagunk, amit be is nyújtunk, hogy legalább elsı körön túljusson a 
jelenlegi helyzet alatt. Gondolatébresztınek szánom ezeket a gondolatokat.  
 
 
 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, Bognár Jenı polgármester az összevont 
képviselı-testületi ülést 17:40 órakor bezárta.  
 
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

 
 Bognár Jenı Skoda Ferenc 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
Készült:  2011. 10. 19. …………………………………… 

Ellenırizve:  2011. 10. 19. …………………………………… 

Hitelesítve:  2011. 10. … 

Postázva:  2011. 10. … 


