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Jegyzıkönyv  
 
 
 
mely készült Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 9-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, Dr. 
Somosi Szabolcs és Sümegi József képviselık (9 fı) 

 
 
Távol maradtak:  - 
 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Skoda Ferenc jegyzı 

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra aljegyzı 
 Schäfer István NKÖ elnöke 
 Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı 
 Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı 
 Takácsné Gehring Mária csoportvezetı 
 Tafnerné Fáll Erika oktatási referens 
 Kemény Lajos fıigazgató 
 Mészáros István igazgató 
 Papp Zsuzsanna óvodavezetı 
 Borosné Simon Zsuzsanna GK. vezetı 
 Riglerné Stang Erika Mőv.Ház. igazgató 
 Sági Lajosné könyvtárvezetı 
 Príger József könyvvizsgáló 
 
 
Bognár Jenı polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait – külön kiemelve Partiné 
Harcsa Magdolna képviselı asszonyt, aki hosszú betegség után tért vissza – és a 
meghívottakat. Megállapítja, hogy az összes (9) képviselı jelen van, így a testületet 
határozatképesnek nyilvánítja. Ezt követıen javaslatot tesz a meghívóban szereplı napirendi 
pontokra azokkal a módosításokkal, hogy a  
 

Víziközmő társuláshoz való csatlakozás (20.sz.elıterjesztés) kerüljön át zárt 
ülésre, valamint egy új napirend: 
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Cigányárok I/a üteme rekonstrukciójáról szóló pályázat benyújtásának 
jóváhagyásáról (Szóbeli elıterjesztés) kerüljön felvételre a napirendek közé. 

 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendi javaslatokat – 
egyhangúlag, 9 igen szavazattal – elfogadta, így a testületi ülés napirendje az alábbiak szerint 
alakult:  
 
 
N a p i r e n d  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 

 
N a p i r e n d i  p o n t o k :  

 
1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása 

14. sz. elıterjesztés 

Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
Véleményezi: Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság  
  Szociális Bizottság 
  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
 

2. A közmővelıdési intézmények beszámolója a 2011. évben végzett munkájukról, 
tájékoztató a 2012. évi elképzeléseikrıl, feladataikról 
16. sz. elıterjesztés 

Elıterjesztı: Riglerné Stang Erika mőv.ház. igazgató 
  Sági Lajosné könyvtárigazgató 
Véleményezi: Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 
 

3. Közmővelıdési intézmények 7 éves szakmai továbbképzési tervének módosítása 
25. sz. elıterjesztés 

Elıterjesztı: Riglerné Stang Erika mőv.ház. igazgató 
  Sági Lajosné könyvtárigazgató 
Véleményezi: Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 
 

4. Az általános iskola homlokzati címerének helyreállítása 
24. sz. elıterjesztés 

Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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5. A Tolna megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány támogatása 
15. sz. elıterjesztés 

Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
Véleményezi:  Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 
  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
 

6. Bátaszéki Önkéntes Tőzoltóság kérelme alapján belterületi forgalmi rend 
változásának jóváhagyása 
17. sz. elıterjesztés 

Elıterjesztı: Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
 

7. Decs Nagyközség Polgármesteri Hivatala és a Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség 
Javító Önkormányzati Társulás között kötendı munkamegosztási megállapodás 
jóváhagyása 
18. sz. elıterjesztés 

Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
Véleményezi: dr. Bonnyai József jogi tanácsnok 

 
 

8. A polgármesteri hivatal és a B-A-P MOK-kal kötött megállapodás és a 
Sportcsarnok Üzemeltetési Szabályzatának tudomásul vétele 
19. sz. elıterjesztés 

Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
Véleményezi: dr. Bonnyai József jogi tanácsnok 

 
 

9. A 2011. évi közfoglalkoztatás tapasztalatai és annak 2012. évi lehetıségei 
21. sz. elıterjesztés 

Elıterjesztı: Takácsné Gehring Mária ig-i csoportvezetı 
Véleményezi: Szociális Bizottság 
  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
 

10. A HOZAM 2004. Kft.-vel kötendı vállalkozási szerzıdés jóváhagyása 
22. sz. elıterjesztés 

Elıterjesztı: Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
  dr. Bonnyai József jogi tanácsnok 

 
 

11. A 2012. évi közmeghallgatás idıpontjának kit őzése 
23. sz. elıterjesztés 
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Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
Véleményezi: - 

 
 

12. Cigányárok I/a üteme rekonstrukciójáról szóló pályázat benyújtásának 
jóváhagyásáról 
26. sz. elıterjesztés 

 
 

13. Víziközmő társuláshoz való csatlakozás (ZÁRT ülésen) 
20. sz. elıterjesztés  

Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
 

14. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen) 
(Szóbeli elıterjesztés) 

Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
 
 

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 

 
 
Bognár Jenı: Képviselıtársaim megkapták a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót. Ha ezekkel kapcsolatban kérdés nincs, röviden tájékoztatást adnék a két 
ülés közötti tevékenységemrıl. Január 23-án Budapesten tárgyaltam a Strabaggal 
kapcsolatban, 24-én pedig a Dél-Tolna Aqua Társulás ülésén borítékbontásra került sor. 26-án 
aláírtuk a TETT szerzıdést – örömmel vettük tudomásul, hogy ez a pénz megjött. 27-én 
szintén az Aqua társulás ülésén vettem részt, itt tisztázódott, hogy megnyertük a 100%-os 
önerıt. A Népújság nyílt napján is részt vettünk, majd 28-án nagy örömömre néhány 
polgármester kollégám a családjával Bátaszékre látogatott, hogy megnézzék a Dzsungel 
könyve elıadást. Szeretnék gratulálni magam és a képviselı-testület nevében Riglerné Stang 
Erikának, Halasi Heninek, Molnár Józsinak és minden szereplınek. Január 31-én az iskola 
vezetésével folytattunk tárgyalást a március 15-i ünnepségrıl. A gimnázium igazgatója 
elvállalta, hogy a gimnazisták mősora lesz a 15-i városi mősor is. Február 2-án Tóth Ferenc 
kormánymegbízottal tárgyaltunk. Ugyanezen a napon a Megyei Labdarúgó Szövetség 
vezérkara tanácskozott ugyanebben a teremben. 3-án Bogyiszlón a kistérségi 
polgármesterekkel vettünk részt egy találkozón – több kérdésünkre is próbáltunk információt 
kapni Dr. Kiss László alkotmánybírótól és két egyetemi tanártól. Aztán beköszöntött a 
havazás – Kiss Lajos még mindig az eltakarítással foglalkozik. Szeretném megköszönni neki, 
a Bát-Kom dolgozóinak, a polgárıröknek, a bátaszéki lakosoknak, hogy 1-2 fı kivételével 
mindenki tisztességgel, becsülettel végezte a munkáját és eltakarította a havat a háza elıtt. 
Nem tudok mit kezdeni azokkal, akik már a hétfıi napon két oldalas levélben kritizáltak 



 

 

 

5

bennünket. Azt tudjuk csak válaszolni, hogy türelmet kérünk, mert ennyi hóval nem lehet 
megbirkózni olyan könnyen. Minden tiszteletet megérdemelnek Lajosék. 6-án egy szők körő 
tárgyalást folytattunk Ács Rezsıvel, Szekszárd alpolgármesterével a víziközmő 
csatlakozásról, ma délelıtt pedig TETT ülésen vettem részt.  
 
 
K é r d é s  é s  h o z z á s z ó l á s  n e m  v o l t .  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
12/2012.(II.9.) önkormányzati határozata 
 
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 
tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 3, 4, 5, 8, 9, 
10, 11/2012.(I.19) önkormányzati határozata lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról, az 1, 2 és 3/2012.(I.24) önkormányzati 
rendeletek kihirdetésérıl, a két ülés közötti tevékenységrıl szóló 
írásbeli tájékoztatót elfogadja, a megtett végrehajtási intézkedéseket 
jóváhagyja. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 163/2008.(X.7.), a 41/2009.(III.24), a 
180/2009.(IX.1), KT. határozatait, valamint a 194/2010.(XI.2.) 
önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi.  

 
 

 Kérdések 
 
Bognár Jenı: Dr. Somosi Szabolcs képviselı úr juttatta el kérdéseit hozzám, amit szeretnék 
megköszönni neki, hiszen nagyon aktuális és fontos kérdésekrıl van szó.  
 
Dr. Somosi Szabolcs: Nem túl gyakran élek a rendkívüli kérdésfeltevés lehetıségével, de 
most olyan témákban élünk, melyeknek a nehéz gazdasági helyzeten túl is olyan szociális 
hatásai lesznek, melyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül. A tavalyi év törvényhozási 
hajrájában a parlament több olyan törvényt hozott, melyek településünkre hátrányosak lesznek 
– gondolok itt fıleg az oktatási és közigazgatási törvényre. Én azt gondolom, hogy büszkék 
lehetünk arra, amit az elmúlt években elértünk itt Bátaszéken, hiszen olyan értékeket 
teremtettünk, amiktıl ténylegesen várossá válhattunk. Ezektıl és az autópályától függetlenül a 
munkahelyteremtésben mégsem sikerült elırelépni. Három kérdésem lenne, három különbözı 
témában. Ezek hátterében az elsivárosodástól való félelem áll, a vidéki lét elszürkülésétıl való 
aggódás, a munkanélküliség növekedésének veszélye. Elsı kérdésem a közoktatásra 
vonatkozik, mégpedig a költségvetési tervezetben foglaltakat idézve: „elsıdlegesnek kell 
tekinteni az önkormányzat által ellátandó kötelezı feladatok megvalósítását, és a meglévı 
intézményrendszer biztonságos üzemeltetését.” Számomra úgy tőnik, hogy az államosítással 
együtt ezek az önkormányzati kötelezı feladatok átalakulnak, elsorvadnak, illetve 
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centralizálódnak. Bizonytalan, hogy mi lesz azzal a hitellel, melyet azon intézmények 
korszerősítésre vettünk fel, melyeket most elvesznek. Úgy gondolom, hogy a helyi 
nyilvánosság figyelmét fel kell hívni ezekre az elkerülhetetlennek látszó változásokra. Kérem 
polgármester urat, hogy a B-A-P MOK intézményrendszerét érintı változásokról jelen 
ismeretei szerint tájékoztatni szíveskedjen bennünket, valamint kérem, hogy tekintse át, hogy 
várospolitikailag milyen lehetıségeket lát még megvalósíthatónak, amelyek az eddigi 
eredmények megtartását célozzák. 
 
Bognár Jenı: Ezekkel a kérdésekkel nap mint nap szembesülünk, foglalkozunk a 
munkatársaimmal. Az a baj, hogy sok kérdésre nem tudok választ adni, mert nekem 
magamnak sincsenek információim, az én kérdéseimre sincs, aki választ tudna adni. Olyan 
alapvetı kérdésekre, mint a vagyonátadás vagy a feladatátadás sincs válaszunk. Mi persze 
örülnénk, ha az intézményekkel együtt vinnék a hozzájuk tartozó adósságállományt is. 
Bátaszék városa kemény harcot folytatott azért, hogy gimnáziuma legyen – az a célunk, és 
arra próbálunk megoldást keresni már hetek óta, hogy a gimnáziumot megtarthassuk. Az 
egzisztenciák miatt sem lenne mindegy, és azt sem szeretnénk, ha a gyerekeink utazgatnának. 
Pillanatnyilag tehát az iskolával kapcsolatos kérdésekre nem kapunk választ – egy biztos: mi 
azon vagyunk, hogy megtartsuk a gimnáziumot és bıvítsük az általános iskolát, idevonzzuk a 
környezı települések diákjait is, hogy ne kerüljenek tanár egzisztenciák veszélybe. 
Fıigazgató úr, igazgató úr – ha van új információtok, kérlek, osszátok meg velünk. 
 
Sümegi József: Azt kell látni, hogy az a köznevelési törvény, ami az elızı évben 
megszületett, az egy kerettörvény. Egy hasonlattal élve, olyan, mintha benne lennénk egy 
alagútban. Látjuk, hogy milyen úton kell mennünk, de nem látjuk a végét. Akkor fogunk 
részleteket is tudni, ha megjelennek a végrehajtási rendeletek is. Az biztos, hogy 2013. január 
1-jétıl az oktatási intézményeket az óvoda kivételével a járási kormányhivatalokon keresztül 
az állam fogja irányítani. Az egyik probléma máris ebbıl adódik: a járási kormányhivatalok 
valószínőleg ezzel párhuzamosan fognak felállni, szintén 2013. január 1-el. A járási 
hivatalokon keresztül történik majd a bérek kiosztása. Elválik egymástól a bérezés és a 
mőködtetés – elıbbi állami kézben lesz, utóbbira van lehetıség „visszaszerzıdni”. Tudjuk azt 
is, hogy még idén felmérik, átvilágítják az érintett intézményeket, megnézik a 
gyermeklétszámot és az ahhoz szükséges intézményi struktúrát – és ezek után veszik át az 
intézményeket 2013. január 1-jével. 
 
Kemény Lajos: Úgy kell elképzelni a jelenlegi szituációt, mint egy puzzle-játékot: az apró 
darabkákból próbáljuk összerakni a teljes képet. Most még a játék elején vagyunk, nem sok 
mindent látunk. Egyértelmővé vált azonban az, hogy a mi speciális helyzetünket – integrált 
intézmény bölcsıdétıl középiskoláig – az új közoktatási törvény így nem támogatja. 
Különválasztja az óvodát, így az óvoda továbbra is az önkormányzatok kezelésében 
mőködhet. Szó van arról is az új önkormányzati törvényben, hogy társulni az 
önkormányzatoknak csak önkormányzati feladatokra lehet majd. Az oktatás nem lesz 
önkormányzati feladat. Ebbıl adódóan ezek a társulások megszőnnek, s a járási hivatal fog 
majd intézményeket létrehozni. A harmadik dolog a finanszírozás: gyakorlatilag ha az állam 
átveszi az oktatási intézményeket, akkor annak minden költségvetési vonatkozását is magához 
veszi. Visszaszerzıdni az önkormányzatokhoz úgy lehet, ha a pedagógusok és a pedagógiai 
munkát segítık béreit, járulékait kivéve, minden más költség a szerzıdı félnél – adott esetben 
az önkormányzatnál – lehetne. Az a félelem a dologban, hogy ha az állam eddig nem tudta a 
finanszírozás 50%-át sem vállalni, akkor feltehetıen a jövıben sem tudja majd biztosítani, így 
kérdés az, hogy a másik 50% milyen forrásból történik majd. Nem-e olyan forrásból ami 
jelenleg még az önkormányzatoknál van? Ez a rész is túlzottan homályos még. A 
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tanulólétszám és a hozzá rendelt pedagógusszám alapján nem olyan rémisztı a helyzet – a mi 
mőködésünk nagyjából megfelel ezeknek a számoknak. Ez már nem egészen igaz a 
gimnázium mőködésére – ott magasabb tanulólétszámot várna el a köznevelési törvény.  
 
Bognár Jenı: Képviselı úr, ezeket a válaszokat tudtuk adni az elsı kérdésre. Elfogadod a 
válaszokat? 
 
Dr. Somosi Szabolcs: Az egészben az gondolkodtat el, hogy most nem ezt az integrált formát 
támogatja az állam, miközben egy éve 1 milliárdot adtak erre a fejlesztésre. Néha olyan, 
mintha a nagyot halló a némával próbálna egymásnak háttal egy sötét szobában párbeszédet 
folytatni De a választ elfogadom. A következı kérdésem: mi a helyzet a köztisztviselıi 
réteggel? Tudjuk, hogy jól mőködı infrastruktúra települt rá Bátaszékre, az Okmányirodára és 
a Polgármesteri Hivatalra, amit jó lenne megtartani. Így, hogy nem lehetünk járásközpont, 
milyen átstrukturálódás várható a helyi hivatal munkájában? Ez miként fogja érinteni a 
foglalkoztatotti létszámot? 
 
Bognár Jenı: Azt azért sikerült elérnünk, hogy Bátaszék kormányablakkal fog rendelkezni. 
Ez azt jelenti, hogy megmarad az Okmányiroda és további kormányablakkal bıvül.  
 
Skoda Ferenc: Minden igényt kielégítı választ ebben a kérdéskörben sem fogsz kapni, 
hiszen itt is sok fekete pont van még. A kormány célja a járási hivatalok létrehozásával, hogy 
szervezeti szinten is szétválassza az önkormányzati feladat és hatásköröket. Azaz: az 
államigazgatási feladat hatásköröknek 90%-a, melyet jelenleg a települési önkormányzatok 
jegyzıi látnak el, január 1-jével átkerülnek a járási hivatalokhoz. Ezek a feladatok: 
okmányirodai igazgatás – nálunk itt 4 fı dolgozik, városi gyámhivatal – 2 fı munkatárssal és 
a kiemelt építési igazgatás – 2 fı dolgozóval. További feladatok: rendszeres szociális ellátás, 
kereskedelmi igazgatás, mőködési engedélyek kiadása, birtokvédelem, hagyatéki ügyintézés, 
a teljes anyakönyvi feladatok ellátása. Végül a szabálysértési ügyintézés – mely már április 
15-el átkerül a kormányhivatalhoz. Ezek a változások minden települést érintenek. Elızetes 
számításaink szerint kb. 10-12 fıt érinthet nálunk ez az átszervezés, ami létszámcsökkentést 
jelent. Vannak persze jó kilátások, amit polgármester úr is említett: a körzetközpontokban 
meglévı okmányirodák megmaradnak, sıt, feladatok bıvülésére lehet számítani, 
kormányablakká fognak átalakulni. Hogy az érintett 10-12 fıbıl hányat vesz át a járási 
hivatal, arról nincs információnk. Természetesen errıl már a kollégákkal is beszéltünk. 
Ugyanakkor január 1-jétıl lehetıség lesz közös hivatalok létrehozására hasonlóan a mostani 
körjegyzıségekhez, amely eredményezhet létszámnövekedést, ha a környezı települések 
közül valamelyik csatlakozni akar a bátaszéki hivatalhoz. Ez a létszámbıvülés azt jelenti, 
hogy az ott dolgozó adósokkal, pénzügyesekkel fog a polgármesteri hivatal létszáma bıvülni, 
hiszen ezeket a feladatokat azokon a településeken is el kell látni. Ami biztosan itt marad 
helyben: adóigazgatás, idıskorúak ellátása, átmeneti segélyek, közfoglalkoztatás. Ezen a 
területen is a végrehajtási rendeleteket várjuk még a nyárig. İsszel tehát már át kell gondolni 
ezeket az átszervezéseket. Állítólag lesz egy olyan rendelet is, mely meghatározza 
településekre lebontva a finanszírozott létszámot.  
 
Dr. Somosi Szabolcs: Köszönöm, a választ elfogadom. A harmadik kérdésem a víziközmő 
törvénnyel és következményeivel kapcsolatos, s a kérdést annak ellenére is felteszem, hogy a 
tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen én magam választ kaptam. Itt is az önkormányzattal 
összefüggı egzisztenciákról van szó. A törvény eldöntötte, hogy valamerre mennünk kell, s 
így ebben a formájában idén július 1-jéig mőködhetnek a szolgáltatók. Az új rendszer a 
felhasználói egyenértékre alapul és megadott dátumokig adott egyenértéket el kell érni a 
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rendszerben és ennek megfelelıen át kell strukturálni a víziközmő mőködtetését. Ezzel 
kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy a jelenleg üzemelı vízmő dolgozóinak mi lesz a sorsa? 
A másik dolog az uszoda kérdése – a jelenlegi üzemeltetı és az állam az utolsó információink 
szerint megegyeztek, s az uszoda az önkormányzathoz kerülne. Ha ez így lesz, s nem lesz 
vízmővünk, akkor ki fogja azt üzemeltetni? A másik a Dél-Tolna Aqua projekt, ami örömmel 
tölt el bennünket, hogy egy közel egymilliárd forintos nagyságrendő beruházás, ami a 
vagyonunkat is gyarapítani fogja – hogy ezzel a vagyonnal mi lesz, azt is jó lenne tudni.  
 
Bognár Jenı: Egy biztos: Bátaszék város felelısséggel végigjárta ezt a kérdést és még tegnap 
is közel 3 órás vitánk volt a dologról. Szeretném megköszönni aljegyzı asszonynak, hogy az 
elsı elıterjesztésébe ilyen keményen beleásta magát és szeretném megköszönni Dr. Bonnyai 
József tanácsnok úrnak, hogy segített nekünk ebben a munkában. Az uszoda egy más kérdés: 
sokat utaztunk Budapestre tárgyalni, s amikor már megszületett a megegyezés, vártuk a 
szerzıdést hetekig, mikor is kaptunk egy értesítést, hogy egyenlıre ez a kérdés lekerült 
napirendrıl, s majd a késıbbiek folyamán visszatérünk rá. Gyakorlatilag mi a havi 5 
milliónkat fizetjük az Alisca Bau-nak, s az uszodát változatlanul ık üzemeltetik. Azt a 
„luxust” megengedtük magunknak, hogy ebben a rendkívüli hideg idıben bezártuk az uszodát 
néhány napra. Magát az üzemeltetést én nem tartom problémásnak, ha egyszer átkerül 
hozzánk, és akkor kérhetünk majd belépıjegyet is az egyesületektıl, a környezı 
településektıl. Ezt sajnos most nem tudjuk így kivetni, mert az alapszerzıdés köt bennünket. 
Ennyit tudtam válaszolni a 3. kérdésedre – kérem, fogadd el a válaszunkat. 
 
Dr. Somosi Szabolcs: Köszönöm szépen, a választ elfogadom. Tegnap is elmondtam, és most 
is hangsúlyoznám a vízmővel kapcsolatban, hogy volt egyszer nekünk egy hasonló dolog az 
Alisca Terrával – ott is volt egy csomó ígéret, hogy majd lesz Bátaszéki foglalkoztatás, innen 
megy az autó – ezeket meglebegtették elıttünk, aztán ebbıl nem sok dolog valósult meg. Ez a 
félelem most is bennem van, s többek között az ilyen kérdések, kétségek miatt tartott tegnap 3 
órát a vita. Köszönöm szépen. 
 
Bognár Jenı: Fontosnak tartom, hogy ezeket a kérdéseket, még ha nem is tudtunk 
megnyugtató választ adni, meg tudtuk veletek osztani, mert mi ebben élünk, s sok dolog 
kapcsán bizony összeszorul a gyomrunk.  
 
 

 Interpellációk, bejelentések 
 
I n t e r p e l l á c i ó k ,  b e j e l e n t é s e k  n e m  é r k e z t e k .  
 
 
N a p i r e n d i  p o n t o k  t á r g y a l á s a:  
 

1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása 
14. sz. elıterjesztés 

S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Mórocz Zoltán: A költségvetési rendelet elsı fordulós tárgyalásához az anyagot idıben 
elkészítettük a novemberi költségvetési koncepció alapján és annak figyelembevételével. A 
jelen tervezetben található információk és számadatok nem nevezhetık teljes körőnek, a 
koncepciónak egy finomított változata tulajdonképpen a jelenleg rendelkezésünkre álló 
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információk alapján. Bemutatjuk az állami támogatással kapcsolatos önkormányzati tételeket 
– világosan lehet már látni, hogy mivel indulunk, illetve a meglévı szerzıdéseinket, testületi 
határozatainkat áttekintve lepontosítottuk az átadott-átvett pénzek állapotát, a várható 
fejlesztéseket. Amit még pontosítani kell, azok a dologi kiadások és a bérek. A költségvetési 
rendelet végleges elfogadására március 22-én kerül majd sor, elıtte pedig még több bizottsági 
ülésen is keresztülmegy a tervezet. Jelen információink szerint az önkormányzat bevételi és 
kiadási fıösszege 1 569 442 ezer Forint. A központi bevételekkel kapcsolatban el szeretném 
mondani, hogy az elızı év adataival összevetve óriási elmozdulás nem tapasztalható: a 
normatívák területe 3 600 ezer Ft-al kisebb, mint tavaly. Közel 10 millió Forinttal csökken a 
szociális szféra általános normatíva összege. A megosztott bevételek tekintetében az szja 
területén 13-14 millió Ft-os csökkenés tapasztalható – ez mutatja a helyi lakosság szja-
képességének csökkenését. Az szja-jövedelemdifferenciálás területe ennél jobb képet mutat. 
Összes költségvetési kapcsolatokból összességében 84 millió Ft-al realizál többet az 
önkormányzat. A megosztott bevételek tekintetében gépjármőadóból 39 millió Ft-al 
számolunk, ami csökkenı tendencia az elızı idıszakhoz képest. Saját bevételek területén a 
magánszemélyek kommunális adója 22,5 millió Ft-ot hoz. A vállalkozók iparőzési adója az 
elızı évhez képest több tíz millió Ft-al kisebb. Felhalmozási bevételeket tekintve vártuk a 
DDOP 41 millióját, 36 millió Ft-al terveztük a Cigányárok rekonstrukciós munkáit, a Tájház 
felújításához 4 milliót terveztünk be. Az átvett pénzekhez tartozik a TETT-támogatás, ami 
majdnem teljes egészében elmegy az uszodára. OEP-finanszírozás hasonló összeggel kalkulál 
mint tavaly – 27 millió Ft-al. A bevételeknél még meg kell említeni a finanszírozási 
bevételeket – ezek gyakorlatilag a hitelbevételek, ahol több száz millió Ft-os összegekrıl van 
szó. Kiadások területén komoly feladat elıtt állunk: a tılünk telhetı legkomolyabb 
megszigorításokat kell alkalmaznunk az önkormányzati intézményeknél. A személyi jellegő 
kiadásoknál az önkormányzati szférában emelés nem történik, az 1% jutalomalap-keretet 
megszüntettük és a cafetéria-juttatást is elvettük a közalkalmazottaktól. Utóbbival 18-19 
millió Ft-os „megtakarítást” realizáltunk. Gyakorlatilag csak a jogszabály által elıírt kötelezı 
pótlékokat és soros elırelépéseket terveztük. Szociális ellátások területén – mint említettem – 
kevesebb pénzt kapunk. Próbáltunk ennek ellenére a tavalyi évhez hasonlóan tervezni. 
Városgazdálkodási feladatainkat az elızı évi bázisokon terveztük, nagy fejlıdéssel nem 
számolhatunk. Az önszervezıdı közösségek és a civil szféra támogatása tekintetében 
visszalépésrıl beszélhetünk: a tavalyi 18,5 millió Ft-os keretrıl 15,9 millió Ft-ot terveztünk 
elsı körben a költségvetésbe, de lehet, hogy még ez a keret sem lesz tartható. Fejlesztéseket 
nagyon minimális tételben terveztünk: a tavalyról áthúzódó Ferenc utcai fejlesztést és a 
különbözı pályázatokhoz kapcsolódó tételeket – Cigányárok és Tájház felújítás – terveztük 
be. A hitelkiadásokkal kapcsolatban a hosszú lejáratú hiteleink tavaly év végi állása 361 
millió Ft – ebbıl 284 millió Ft az iskolaintegrációhoz kapcsolódik. Összesen tehát 77 millió 
Ft hitelünk van, ami nem az iskolához köthetı. Ez a mi nagyságrendünkhöz képest nem túl 
nagy szám és nem is nyomná agyon a költségvetésünket. Tartalékképzés tekintetében 15 
millió Ft-os általános tartalékkal és 13,9 millió Ft-os céltartalékkal vágunk neki a 2012-es 
évnek. Legfıbb problémánkat az adja, hogy az oktatás területén és más területeken is alul 
vagyunk finanszírozva és saját forrásból nem tudjuk már finanszírozni, pótolni a hiányt. A 
jelenlegi tervezet 215-216 millió Ft-os forráshiánnyal tervezi a költségvetést – ehhez komoly 
hitelfelvételre van szükség. Sajnos a bankok nagyon megnehezítették a hitelfelvételi 
lehetıségeinket, korlátokat állítanak fel és állami hozzájárulást is kérnek. Reménykedünk 
abban, hogy tavasszal sikeres ÖNHIKI-pályázatot tudunk benyújtani – nem reménytelen tehát 
a helyzet, de azért nagyon kemény. Türelmet kértünk az intézményvezetıktıl is, mert nem 
biztos, hogy minden számlát idıben ki tudunk majd fizetni.  
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Príger József: A költségvetési tervezet volumenéhez viszonyítva elég jelentıs hiány 
mutatkozott, elsısorban mőködési hiány. Ennek az oka az elızı évekbe nyúlik vissza: 
folyamatosan alul vannak finanszírozva az önkormányzatok. A normatív és egyéb 
támogatások összege évek óta változatlan, vagy még csökkent is, ugyanakkor a költségek, 
kiadások egyre növekedtek. A kettı nem volt egyensúlyban. Ez vezetett oda, hogy 2012-re 
már 200 millió Ft-ot meghaladó a mőködési költségvetési hiány. A minisztérium véleménye 
az volt, hogy az önkormányzatok mőködési hiányt költségvetésben nem hozhatnak. Ha nem 
hozza a hiányt, akkor mi a megoldás? Erre az a válasz volt, hogy vagy a bevételeket kell 
növelni, vagy a kiadásokat csökkenteni. Egy ilyen volumenő költségvetéssel ekkora hiányt 
nem lehet lefaragni. Változtatott idıközben az álláspontján a minisztérium és most azt 
mondja, tervezhetnek az önkormányzatok likvid hitelt a hiány finanszírozására, amit 
december 31-ig vissza kell fizetni. Ez sem megoldás, mert a hiányt ezzel nem tudom 
megoldani, csak az átmeneti finanszírozást biztosítom. Az egyik megoldás, hogy ÖNHIKI-
pályázatot mindenképpen be kell nyújtani. Ha ezzel nyer valamit az önkormányzat, akkor a 
hiány mértékét kézben tudja tartani. A másik, hogy mindenképpen hitelre van szükség, 
mégpedig nem likvid hitelre.  
 
 
A  B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
 
Péter Géza, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta a költségvetés I. 
fordulós anyagát, szembesültünk a problémákkal, de reménykedünk, hogy fénysugár lesz az 
alagút végén. A határozati javaslatot elfogadásra javasoljuk, az anyagot alkalmasnak tartjuk 
II. fordulós tárgyalásra. 
 
Partiné Harcsa Magdolna, a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a határozati 
javaslatot tárgyalta, elfogadásra javasolja, és II. fordulós tárgyalásra alkalmasnak tartjuk az 
anyagot. 
 
K é r d é s :  
 
Dr. Szabó Ákos: Lépten-nyomon megkérdezik tılem, hogy lesz-e ebadó? 
 
Skoda Ferenc: A központi jogszabály az ebadóval kapcsolatban valóban megjelent, és az 
önkormányzatokra van bízva, hogy az ebadót bevezetik-e. A jogszabály úgy határoz, hogy 
6000 Ft lehet ebenként az adó összege. Ennek erejéig a képviselı-testületek megállapíthatnak 
adót. 
 
Dr. Somosi Szabolcs: Elég cinikus hozzáállás a minisztérium részérıl, hogy vagy 
csökkentsük a kiadást, vagy emeljük a bevételt, hiszen az állami alulfinanszírozás miatt 
kerültünk ilyen helyzetbe. Így ezt kicsit furcsának tartom. Az lenne a kérdésem, hogy ebben a 
forráshiányban – a 215 millió Ft-ban – miként jelenik meg a függıben lévı 130 millió Ft 
nagyságrendnyi Strabag-követelés? Az is szerepel a szöveges részben, hogy kiemelten kell 
kezelni a BSE illetve az Ipartestület támogatását figyelembe véve a 2011. évi döntéseket. Itt a 
BSE-nél 9,7 millió Ft összeg van tervezve. A kérdésem, hogy ez már a módosított, 
csökkentett összeg, a támogatások le vannak vonva ebbıl? 



 

 

 

11

 
Mórocz Zoltán: Egyenlıre a Strabag követelését nem szerepeltettük a tervezetben. Ez a 
vizsgálat nem zárult le, a közeljövıben ez nem is várható – ennek kimenetelétıl függ, hogy 
milyen összeget tudunk beállítani. A BSE támogatása kapcsán 11,7 ezer Ft-ról csökkentettük 
le az összeget, amire azért volt mód, mert sikerült támogatást szereznünk egy vállalkozótól. 
Sajnos a kedvezı feltételek ellenére nincs nagy lelkesedés a BSE támogatására, még egy van 
folyamatban. A kettı együtt 3 millió Ft-ot jelent. Ha sikerülne további támogatókat nyernünk, 
tovább csökkenne ez az összeg. 
 
H o z z á s z ó l á s:  
 
Dr. Bonnyai József: Lassan teljes meggyızıdésemmé válik, hogy változatlan önkormányzati 
struktúrát feltételezve 2012-ben gazdasági önállóságunk egyenlı a nullával. Ha nem tudunk 
ÖNHIKI-pénzhez jutni, vagy a bankoktól nem kapunk a hitelt, az év második felére az 
önkormányzat nagyon súlyos fizetési nehézségek elé néz. Ha ezek a számok fedik a 
valóságot, akkor nekünk haladéktalanul jelezni kellene a központi kormányzat gazdasági 
vezetése felé azt, hogy ha a fenti két dolog nem valósul meg, az önkormányzatunk 
fizetésképtelenné válik. Ezt kötelességünk jelezni, hogy a központi tervezés is felkészülhessen 
azokra az anomáliákra, melyek az év második felében bekövetkezhetnek.  
 
Dr. Szabó Ákos: Sosem volt könnyő a helyzet, az önkormányzatnak mindig hozzá kellett 
tenni a maga részét, de az utóbbi években a lehetıségek már igencsak beszőkültek és a 
magunk erejébıl nem tudunk már továbblépni.  
 
Fejes József: A költségvetésnek csak egy töredékét, minimális összegét kapják a civilek – ha 
megvonjuk a támogatást tılük, akkor sem mentenénk meg a költségvetést, és a civilek 
munkáját is ellehetetlenítenénk. Ezt ezért óvatosan kell kezelni, hiszen az egyesületek 
mőködése Bátaszék lakosainak egészét felöleli. 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: A szociális szféra költségvetésében a 10 millió Ft-os 
normatíva-csökkenés közel 15%-os csökkenést jelent. Ez a város legszegényebb lakóit érintı 
pénz. Tudom, hogy rajtunk kívül álló tényezı, de nagy problémának látom. Azt is látni kell, 
hogy ugyanezt a csökkenést sok városlakó megérezte, mikor a fizetését hazavitte és azzal 
szembesült, hogy közel 10 000 Ft-al kevesebb, mint tavaly. Másoknak a munkaidejét 
csökkentették 4-6 órára. Így tehát mindannyian érezzük, hogy az anyagi lehetıségeink 
szőkülnek, de az, hogy a legszegényebbeket, a szociálisan rászorultakat is sújtja a rendszer, az 
sajnálatos. Én köszönöm mindenkinek, aki támogatja, hogy a város által nyújtott 
szolgáltatások megmaradjanak teljes minıségükben. A másik félelmem nekem is az 
önszervezıdı közösségek támogatásával kapcsolatos. Úgy gondolom, hogy a támogatást meg 
kell tartani, de ez a „kiemelten kell kezelni az ipartestület és a BSE közösségét” – ezt én 
szeretném, ha átgondolnánk és nem csak formailag kerülne ki a „kiemelt” szó a 
tervezetünkbıl, hanem érdemben is. A véglegesen átadott pénzekhez a nehéz helyzet ellenére 
szeretnék kérni egy éves 250 000 Ft-os támogatást a véradók részére. A következı véradás 
március 27-én lesz, jó lenne már itt is a véradóknak 500 Ft tiszteletdíjjal megköszönni a 
segítségét. Ebben kérem a képviselık támogatását.  
 
Kemény Lajos: Köszönöm, hogy külsısként hozzászólhatok. Azt szeretném elmondani, amit 
a kulturális bizottság ülésén is elmondtam: ismerem a nehéz pénzügyi helyzetet, melynek 
nagy része az oktatási-nevelési intézmények alulfinanszírozottságának köszönhetı. Félı, és 
egy lehetséges veszélyhelyzet számunkra az átszervezés, a megszorítások. Ha valóban 
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megszorításokra kerül sor, az további veszélyeket hordoz magában: ha visszalépést 
eredményezı döntések születnek idén, arra is számítani kell, hogy a rá következı évben errıl, 
mint bázisról fog történni az állami átvétel – azaz úgy fog rátekinteni az intézményekre, mint 
amely már egy önkormányzati konszenzussal létrejött állapot. Következésképpen, még ebbıl 
az állapotból is csökkenthet, ha úgy látja jónak. Ha hozzányúlunk az oktatási rendszerhez 
idén, félı hogy jövıre szóba sem kerül az eredeti állapot visszaállítása, sıt, tovább is romolhat 
a helyzet. Köszönöm szépen. 
 
Dr. Szabó Ákos: Nélkületek senki nem fog itt döntést hozni rólatok, s senki nem szeretne 
szívesen hozzányúlni az intézményekhez. Ha mégis valami ilyesmire kényszerülünk, együtt 
fogunk leülni átgondolni a lehetséges lépéseket. 
 
Bognár Jenı: Ismételten szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki az elsı 
fordulós tárgyalásban együttmőködött, együtt dolgozott velünk. Sok véleményt hallgattunk 
meg, s egyértelmő hogy nem csak az ország van nehéz helyzetben, hanem az önkormányzat 
is.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
13/2012.(II.9.) önkormányzati határozata 
 
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. fordulós 
megtárgyalásáról 
 
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét képezı bevételi és 
kiadási irányszámokat alkalmasnak tartja a költségvetési rendelet 
elkészítéséhez, és annak késıbbi elfogadásához.  
 
Határidı: 2012. márciusi testületi ülés 
Felelıs:  Skoda Ferenc jegyzı és 
               Mórocz Zoltán irodavezetı 
 
Határozatról értesül: pénzügyi iroda, 
                                   intézmények vezetıi 

 
 
 

2. A közmővelıdési intézmények beszámolója a 2011. évben végzett munkájukról, 
tájékoztató a 2012. évi elképzeléseikrıl, feladataikról 
16. sz. elıterjesztés 

 
 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s  n e m  v o l t .  
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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 nagy elismeréssel fogadta mindkét intézmény beszámolóját, illetve a 2012-es 
évre tervezett programjukat is. Köztudott, hogy mindkét intézmény egyre szőkülı anyagi 
lehetıségek között dolgozik. Ettıl függetlenül úgy láttuk, hogy a lehetı legtöbbet, a 
maximumot igyekeznek kihozni a lehetıségeikbıl és azt hiszem, hogy a város teljes kulturális 
életét a két intézmény, illetve a hozzájuk kapcsolódó civilek programjai teszik ki, s erre nem 
mondható, hogy szegényes lenne. A bizottság tagjai maximálisan megelégedéssel fogadták a 
beszámolókat. 
 
 
K é r d é s  n e m  v o l t .  
 
 
H o z z á s z ó l á s:  
 
Bognár Jenı: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy néhány napja mindkét 
intézményvezetıvel le tudtam ülni és a minısítésüket közösen kiértékeltük. Mindkét 
vezetınek kiváló minısítést tudtam adni. Hosszú lenne a felsorolás, ha méltatnom kellene a 
két vezetıt – de aki nyitott szemmel jár a városban, az látja, hogy zajlik az élet a két 
intézményben, rengeteg rendezvényük van. A legjobb azt látni a Mővelıdési Ház 
rendezvényein, hogy mennyire sok tehetséges fiatal van Bátaszéken, a Könyvtárban pedig azt, 
hogy a könyvtári feladataikon túl mennyi más programot, népszerő rendezvényt kitalálnak, 
melyekkel becsalogatják az embereket a könyvtárba: Minigaléria, Varrókör, Bolhapiac stb.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
14/2012.(II.9.) önkormányzati határozata 

a helyi közmővelıdési intézmények 2011. évi tevékenységének 
beszámolójáról, valamint a 2012. évi elképzeléseikrıl 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi 
közmővelıdési feladatok ellátásáról szóló 17/2011. (XII. 28.) 
önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra 
figyelemmel, a Keresztély Gyula Városi Könyvtár és a Petıfi Sándor 
Mővelıdési Ház beszámolóját a 2011. évi tevékenységükrıl valamint 
a 2012. évi tervükrıl, elfogadja. 
 
A képviselı-testület továbbra is arra kéri a közmővelıdési 
intézményvezetıket, hogy a 2012. évre tervezett feladatok 
végrehajtását folyamatosan szervezze meg, szem elıtt tartva a 
takarékosságot, valamint a Közmővelıdési Stratégiában foglaltakat. 
 
Határidı: 2012. február 28. ill. folyamatos 
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Felelıs:    Skoda Ferenc jegyzı 
 
Határozatról értesül: közmővelıdési intézményvezetık 
           oktatási-kulturális referens 
                                          irattár 

 
 

3. Közmővelıdési intézmények 7 éves szakmai továbbképzési tervének módosítása 
25. sz. elıterjesztés 

 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s  n e m  v o l t .  
 
 
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: 
Valójában erre az évre egyik intézmény sem tervez senkit sem beiskolázni – ez megfelel a 7 
éves tervben foglaltaknak; ami miatt viszont módosítani kell, az az én továbbképzésem, ami 
tavalyra volt betervezve, de betegségem miatt nem valósulhatott meg. Ezt az intézmény a jövı 
évre ütemezte át. A Bizottságunk mindkét intézmény továbbképzési tervét elfogadta. 
 
 
K é r d é s  é s  h o z z á s z ó l á s  n e m  v o l t .  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
15/2012.(II.9.) önkormányzati határozata 
 
a helyi közmővelıdési intézmények hétéves (2007-2013.) szakmai 
továbbképzési tervének módosításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete: 

a.)  – figyelemmel a kulturális javak védelmérıl és a muzeális 
intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közmővelıdésrıl” szóló 1997. CXL. törvény 94. §-ának (4) 
bekezdésére, valamint „a kulturális szakemberek szervezett képzési 
rendszerérıl, követelményeirıl és a képzés finanszírozásáról” szóló 
1/2000. (I.14.) NKÖM rendeletben foglaltakra - a Petıfi Sándor 
Mővelıdési Ház és a Keresztély Gyula Városi Könyvtár kulturális 
szakemberei szervezett továbbképzésének 2007-2013-as idıszakra 
vonatkozó hétéves továbbképzési tervét – a határozat mellékletei 
szerinti tartalommal - jóváhagyja. 

b.) egyúttal a 26/2010.(III.2.) önkormányzati határozatot hatályon 
kívül helyezi  
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Határidı: 2012. március 30. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
 
Határozatról értesül:  közmővelıdési intézményvezetık 
   kulturális-oktatási referens 

irattár 
 
 

4. Az általános iskola homlokzati címerének helyreállítása 
24. sz. elıterjesztés 

 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s  n e m  v o l t .  
 
 
A  B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Péter Géza, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk tárgyalta a napirendi 
pontot, amelyben azt a lakossági kezdeményezést vitattuk meg, mely az általános iskola falán 
látható vakablak helyén korábban ott lévı Kossuth-címer helyreállítását kérte. Bizottságunk 
úgy látja, hogy a lakossággal együtt ez a feladat végrehajtható. Ha mindenki egy 1000 Ft-os 
felajánlással hozzájárulna, az Önkormányzat kipótolja a fennmaradó összeget a 
helyreállításhoz és augusztus 20-án fel lehetne avatni a címert. Az ezzel kapcsolatos 
határozati javaslatot a bizottság elfogadásra javasolja. 
 
 
K é r d é s  n e m  v o l t .  
 
 
H o z z á s z ó l á s:  
 
Bognár Jenı: Ez egy régi elképzelés volt, és számomra nagyon szimpatikus, hogy ennek a 
kezdeményezésnek az élére fiatalok álltak Gaszner Ferenc – Ferike – vezetésével. 468-an 
írták alá a városban ezt a kérést, és ezt nekünk támogatni kell. Meg fogjuk keresni a civil 
szervezeteket is, hogy segítsenek. Ismerve a Bátaszékieket, szerintem a megvalósításhoz az 
összeget össze tudjuk szedni. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
16/2012.(II.9.) önkormányzati határozata 
 
az általános iskola homlokzati címerének helyreállításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete: 

a.) támogatja a város lakóinak arra vonatkozó beadványát, hogy 
a Kanizsai Dorottya Általános Iskola homlokzatára eredeti formájában 
a Kossuth címer visszahelyezésre kerüljön. 
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b.) az új címer elkészítésének költségeit részben lakossági 
adományokból, részben önkormányzati költségvetésbıl a tartalék 
keret terhére kívánja finanszírozni. 

c.) az adományok befizetésére az önkormányzat 11748005-
15414076 számú OTP számláját jelöli meg azzal, hogy a befizetésnél 
„címer helyreállítás” közleményt is fel kell tüntetni.  

d.) az új címer avatásának idıpontját 2012. augusztus 20-ában 
határozza meg, 

e.) megbízza a város polgármesterét a címer elkészítésére 
vonatkozó, a T-REKOM Bt.-vel (7140 Bátaszék, Budai u. 70. sz.) 
kötendı vállalkozói szerzıdésnek az önkormányzat nevében történı 
aláírásával 
 
Határidı:  2012. augusztus 20. 
Felelıs:    Bognár Jenı polgármester 
    
Határozatról értesül: kérelmezık 
                                  építési és városüz. iroda 
                          pénzügyi iroda 
                                   irattár 

 
 

5. A Tolna megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány támogatása 
15. sz. elıterjesztés 

 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Skoda Ferenc: 2012. március 30-án 23. alkalommal kerül sor a matematikaverseny 
megrendezésére, az alapítvány kuratóriumának elnöke ehhez kért anyagi támogatást. A 
korábbi évekkel megegyezıen 200 000 Ft-al támogatnánk a verseny lebonyolítását. Ezt, 
kérem, támogassa a tisztelt Képviselı-testület. 
 
A  B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Péter Géza, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk tárgyalta és javasolja a 
határozat elfogadását. 
 
Partiné Harcsa Magdolna, a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: 
Bizottságunk szintén támogatásra javasolja a határozatot. 
 
K é r d é s  é s  h o z z á s z ó l á s  n e m  v o l t .  
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
17/2012.(II.9.) önkormányzati határozata 
 

a Tolna megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány 
támogatásáról 
 
Bátaszék város Önkormányzat képviselı-testülete Tolna Megyei 
Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány (Bátaszék, Budai u.11.; 
bankszámla szám: 10404687-46810966-00000000) részére, a 2012. 
március 30-án megrendezésre kerülı XXIII. Bátaszéki 
Matematikaverseny lebonyolításához  200.000.- Ft vissza nem 
térítendı támogatást biztosít az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének, egyéb szervezetek támogatása keret terhére. 
 
Határidı: 2012. február 20.  
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
               (a határozat megküldéséért) és 
                Mórocz Zoltán pü.-i irodavezetı 
                (a támogatás átutalásáért) 
 
Határozatról értesül: Tm. Matematikai Tehetséggondozó Alap. 
                                    pénzügyi iroda 
                           irattár 

 
 

6. Bátaszéki Önkéntes Tőzoltóság kérelme alapján belterületi forgalmi rend 
változásának jóváhagyása 
17. sz. elıterjesztés 

 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Adorjáni Márta : Több mint egy éve, hogy elkezdte mőködését az új 10 csoportos óvoda a 
Hunyadi utcai Önkéntes tőzoltóság székhelye mellett. Az azóta eltelt idıszakban számos 
olyan óvodai rendezvény volt, melyet nagy létszámban látogattak. Ilyen alkalmakkor nem volt 
elég az óvoda parkolója és sokszor a tőzoltóság elıtti parkolókban álltak meg a szülık, illetve 
a szemközti oldalon a padkát foglalták el. Ez komoly problémát jelent a tőzoltók számára, 
mert egy riasztás esetén nem tudnak a tőzoltóautókkal kiállni, illetve a riasztáshoz odaérkezı 
önkéntesek sem tudnak leparkolni. Ezért fordultak a Képviselı-testülethez, hogy 
forgalomszabályozással oldjuk meg ezt a helyzetet. A javaslatunk szerint elhelyezésre kerülne 
a Tőzoltóság épülete elıtti parkolóban egy parkoló tábla egy kiegészítı táblával a „Bátaszéki 
Önkéntes Tőzoltóság Tőzoltói részére” felirattal, illetve a szemközti oldalon a Hunyadi utca 
11-tıl a Bezrédj utcáig „megállni tilos” táblát tennénk ki, kiegészítve azzal, hogy „útpadkán is 
tilos a megállás”.  
 
A  B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Péter Géza, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot 
változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
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K é r d é s  n e m  v o l t .  
 
H o z z á s z ó l á s:  
 
Dr. Szabó Ákos: Azt bárki beláthatja, hogy szükségesek ezek az intézkedések és valamilyen 
módon a betartatását is kellene serkenteni – a rendırséggel együttmőködve. 
Közlekedéskultúránkat ismerve biztosan lesznek, akik nem fogják észrevenni az ide 
vonatkozó szabályozást. Segítsünk mindenkinek abban, hogy észrevegye, mert ez 
mindannyiunk érdeke. 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
18/2012.(II.9.) önkormányzati határozata 
 
Bátaszéki Önkéntes Tőzoltóság kérelme alapján belterületi 
forgalmi rend változásának jóváhagyásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1988. évi I. 
törvényben kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az utak 
forgalom szabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérıl szóló 
20/1984 (XII. 21) KM rendeletben foglaltakra - Bátaszék város 
belterületi útjaira vonatkozóan 2012. március 01-jével az alábbi 
forgalmirend módosítást határozza el: 

a.) a Hunyadi utca 46. számú ingatlan elıtti közterületet parkolóvá 
nyilvánítja, és azt parkoló táblával, kiegészítve „Bátaszéki 
Önkéntes Tőzoltóság tőzoltói részére” feliratú kiegészítı 
táblával jelöli. 

b.) megállási tilalmat rendel el a Hunyadi utca 11. számtól a 
Bezerédj utcáig, mely tilalmat az útpadkára is kiterjeszti. A 
tilalmat megállni tilos jelzıtáblával, és alá egy megállni tilos az 
útpadkán is szimbólumú kiegészítı táblával jelölteti. 

 
A képviselı-testület felkéri a város jegyzıjét, hogy gondoskodjon a 
szükséges közlekedési táblák beszerzésérıl, kihelyezésérıl, és a 
lakosság értesítésérıl. 
 
Határidı:  2012. március 01. 
Felelıs:    Skoda Ferenc jegyzı 
    
Határozatról értesül: Bátaszéki Önkéntes Tőzoltóság 
                                  építési és városüz. iroda 
                                  pénzügyi iroda 
                                  irattár 
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7. Decs Nagyközség Polgármesteri Hivatala és a Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség 
Javító Önkormányzati Társulás között kötendı munkamegosztási megállapodás 
jóváhagyása 
18. sz. elıterjesztés 

 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Skoda Ferenc: A Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség javító projektet gesztorként Decs 
nagyközség polgármesteri hivatala látja el. Az új államháztartási törvény értelmében, 
tekintettel arra, hogy az önkormányzati társulásnak nincs gazdasági szervezete, egy 
munkamegosztási megállapodást kell kötnie a gazdálkodási feladatok ellátása érdekében a 
Decsi Polgármesteri Hivatallal. Mivel Bátaszék is tagja a társulásnak, értelemszerően a 
Képviselı-testületnek rá kell bólintania erre a megállapodásra. A másik határozati javaslat a 
társulás mőködési költségeihez való hozzájárulást tartalmazza. Ennek részeként a társulási 
tanács megállapította, hogy városunkat 3518 szavazat illeti meg és 200 Ft szavazatonként a 
hozzájárulás összege. Ez 703 600 Ft-ot jelent.  
 
A  B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Péter Géza, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk a határozati javaslatot 
és a megállapodást változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok: Korrekt a megállapodás, aláírhatjuk. 
 
K é r d é s  é s  h o z z á s z ó l á s  n e m  v o l t .  
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
19/2012.(II.9.) önkormányzati határozata 
 
Decs Nagyközség Polgármesteri Hivatala és a Dél-Tolna Aqua 
Ivóvízminıség Javító Önkormányzati Társulás között kötendı 
munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel Decs Nagyközség Polgármesteri Hivatala, mint önállóan 
mőködı gazdálkodó költségvetési szerv valamint a Dél-Tolna Aqua 
Ivóvízminıség Javító Önkormányzati Társulás, mint önállóan mőködı 
költségvetési szerv között kötendı és a határozat mellékletét képezı 
munkamegosztási megállapodást jóváhagyja.  
 
Határidı: 2012. február 28 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
                (a határozat megküldéséért) 
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Határozatról értesül: Decs Nagyközség Polgármestere 
                                 irattár  
 

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

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
20/2012.(II.9.) önkormányzati határozata 
 
a Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség Javító Önkormányzati Társulás 
részére fizetendı 2012. évi hozzájárulás megállapításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a társulási 
megállapodás 5. számú mellékletében foglaltakra figyelemmel a Dél-
Tolna Aqua Ivóvízminıség Javító Önkormányzati Társulás 2012. évi 
mőködési költségeinek fedezésére – a városi önkormányzat 2012. évi 
költségvetése terhére - 703.600.- Ft összegő hozzájárulást állapít meg. 
 
A képviselı-testület felkéri a város jegyzıjét, hogy a megállapított 
éves hozzájárulás elsı negyedévre esedékes összegét 2012. március 
10. napjáig, a fennmaradó összeget pedig elıre, a tárgyhónap 10. 
napjáig utalja át a társulásnak, az OTP Bank NYrt.-nél vezetett 
11746005-15774772-00000000 számú számlájára. 
 
Határidı: 2012. február 15. és folyamatos 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
                (a határozat megküldéséért és 
                 a hozzájárulás utaltatásáért) 
 
Határozatról értesül: Decs Nagyközség Polgármestere 
                                 pénzügyi iroda 
                                 irattár  

 
 

8. A polgármesteri hivatal és a B-A-P MOK-kal kötött megállapodás és a 
Sportcsarnok Üzemeltetési Szabályzatának tudomásul vétele 
19. sz. elıterjesztés 

 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Dr. Bonnyai József: Egy vagyonkezelıi szerzıdésrıl van szó, melynek értelmében 
megváltozik a Sportcsarnok vagyonkezelıjének jogi személyisége. Ebbıl következıen 
átadásról-átvételrıl van szó, és annak feltételei rendezésérıl, és ennek megfelelıen a 
használati szabályokról, melyek nem változtak a korábbihoz képest, csak annyiban, hogy az 
engedélyezı, a bérbe adó fél változott meg a fıigazgató úrról a jegyzı úrra. Javaslom 
elfogadásra az elıterjesztést. 
 
Skoda Ferenc: Két javítást kellene a határozati javaslatban tenni: Irodavezetı úrral 
egyeztetve úgy láttuk, célszerőbb lenne február 12. helyett március 1-jén életbe léptetni a 
változtatást. A határozati javaslatban tehát ezt át kellene írni, illetve a megállapodás 2. 
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pontjában a „jelen megállapodás aláírásával…” helyébe szintén a március 1. kerül, és az 5. 
pontban szintén a február 12 helyett a március 1-et kellene átvezetni.  
 
K é r d é s  é s  h o z z á s z ó l á s  n e m  v o l t .  
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
21/2012.(II.9.) önkormányzati határozata 
 
a polgármesteri hivatal és a B-A-P MOK között kötendı 
megállapodás tudomásul vételérıl 

 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete: 

a.) a bátaszéki polgármesteri hivatal és a bátaszéki B-A-P MOK 
intézmény között – egyes ingatlanok használatba adásáról - kötendı és 
a határozat mellékletét képezı megállapodást tudomásul veszi. 

b.) a megállapodásban foglaltakra figyelemmel a B-A-P MOK 
engedélyezett álláshelyeinek számát 2012. március 01-jétıl 167,865 
fıben, ezen belül a Kanizsai Dorottya Általános Iskola álláshelyeinek 
számát 96,63 fıben, míg a polgármesteri hivatal álláshelyeinek számát 
41 fıben állapítja meg. 
 
Határidı: 2012. február 28.  
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
               (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: Kemény Lajos fıigazgató 
                                 építési és városüzemeltetési iroda 
                                 pénzügyi iroda 
                                 irattár 
 
 

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

 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
22/2012.(II.9.) önkormányzati határozata 
 
a Kalász János Városi Sportcsarnok Üzemeltetési Szabályzatának 
tudomásul vételérıl 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kalász 
János Városi Sportcsarnok Üzemeltetési Szabályzatát – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – tudomásul veszi, egyúttal a 
220/2006.(XII.20.) KTH számú határozatát hatályom kívül helyezi. 
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Határidı: 2012. február 28.  
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
               (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: Kemény Lajos fıigazgató 
                                 pénzügyi iroda 
                                 irattár 

 
 

9. A 2011. évi közfoglalkoztatás tapasztalatai és annak 2012. évi lehetıségei 
21. sz. elıterjesztés 

 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Takácsné Gehring Mária: A tavalyi évben összesen 104 fıt tudtunk foglalkoztatni 
közfoglalkoztatás keretében. Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás során 70 fıt, hosszabb 
idıtartamú - 6 és 8 órás - foglalkoztatásban 34 fıt. A 104 fı foglalkoztatására a Munkaügyi 
Központtól közel 20 millió Ft-os támogatást tudtunk igényelni, amelyhez az 
Önkormányzatnak 4 342 ezer Ft költséget kellett hozzátenni. A foglalkoztatottak közül 46% 
volt nı, közel 80% rendelkezett általános iskolai végzettséggel, de fıiskolai végzettségőeket 
is sikerült rövidebb-hosszabb ideig egész évben foglalkoztatnunk. Az év során 3 pályázatot 
tudtunk benyújtani közfoglalkoztatásra, a pályázni kívánt összeg 27 millió Ft volt, melyhez 5 
millió Ft önerıt kellett biztosítani. Szomorú, hogy ebben az évben ennek csak a 30%-át 
biztosítják az Önkormányzat számára, így 2012-ben hosszabb idıtartamú foglalkoztatásra 8 
millió Ft áll az Önkormányzat rendelkezésre. Ebben az évben rövid idıtartamú 
közfoglalkoztatásra nem lesz lehetıség. Az elıterjesztésben szereplı táblázatban egyeztettük 
az elvégzendı feladatokat. Kiemelném a táblázatból, hogy március 1-tıl november 30-ig 6 fı 
6 órás segédmunkás foglalkoztatásával számoltunk, elsısorban erdıtisztítást, ároktisztítást és 
parlagfő-mentesítést végeznének. Kiemelt feladatként kezelnénk az idısgondozást, így az 
idısek klubjában 2-2 fı 6 órás foglalkoztatásával számoltunk, illetve a Gondozási Központnál 
a családsegítés feladatait segítené egy szociális munkás február 6-tól november 30-ig. Tavaly 
megkezdıdött a járdaátrakás – ezt június és szeptember hónapokban folytatni kívánnánk, és 2 
segédmunkást alkalmaznánk. Ez a kicsivel több mint 8 millió Ft 6 órás foglalkoztatással 29 fı 
foglalkoztatására ad lehetıséget. Kérném a Képviselı-testületet, hogy szíveskedjen az önerıt 
biztosítani a költségvetésbıl, ami 2 094 ezer Ft. 
 
A  B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, a Szociális Bizottság elnöke: Bizottságunk tárgyalta a 
közfoglalkoztatás 2011-es évi helyzetét, valamint a 2012-es tervet. A határozati javaslatot 
változtatás nélküli elfogadásra javasoljuk. 
 
Péter Géza, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Mi is tárgyaltuk és változatlan 
tartalommal elfogadásra javasoljuk. 
 
K é r d é s  n e m  v o l t .  
 
H o z z á s z ó l á s:  
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Bognár Jenı: Errıl a témáról a szociális bizottsági ülésen vitáztunk hosszasan, hiszen a fenti 
adatok azt jelentik, hogy sok embernek nem tudunk kereseti lehetıséget biztosítani. Én abban 
reménykedem, hogy a tavalyihoz hasonlóan, idén is lehetıség lesz ezeket a számokat növelni. 
Szüksége van a városnak ezekre az emberekre és arra a munkára, amit elvégeznek.  
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Én a közfoglalkoztatottak mindegyikével találkoztam. 
Legalább a fele, tehát a 100-ból 50-en szívesen végezték a munkát. Többen jöttek évközben 
vissza, hogy újra szeretnének dolgozni, pedig akkor nagyon kevés pénzrıl volt szó: 28 ezer Ft 
jövedelmük volt. Most ez a 29 fı tisztességes bért kap majd a munkájáért. Úgy gondolom, 
hogy az a szám, ami a beszámolóban szerepel, hogy 30-an nem voltak alkalmasak az adott 
munkavégzésre, egy virtuális szám: összeadásra került azon nem alkalmassá minısített 
dolgozók száma, akik többször vissza lettek hívva, mert átmenetileg nem voltak alkalmasak 
1-1 betegség miatt. A programban résztvevık jelentıs része soha nem dolgozott még, 
többüknek ez volt az elsı munkahelye. Azt is tudnunk kell, hogy a dolgozók képességeivel 
(többnyire 8 általános), ezt a munkát, ami a közterület karbantartását jelentené, el lehet 
végezni, de tudni kell azt is, hogy a stressztőrı-képessége az alacsonyabb végzettségő 
embereknek gyengébb és egy közterületi munkában nagy megterhelést jelent, hogy mindenki 
elıtt a forgalomban kell munkát végezniük. Sokan ezt viselték nehezen. Ennek ellenére ez a 
program sikeres. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
23/2012.(II.9.) önkormányzati határozata 
 
a 2011. évi közfoglalkoztatási tapasztalatai és annak 2012. évi 
lehetıségeirıl 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  

1. a) a 2011. évi közfoglalkoztatás tapasztalatairól szóló 
beszámolót elfogadja; 

b) egyúttal a 14/2011.(II.10.), a 15/2011.(II.10.) és a 
35/2011.(III.13.) önkormányzati határozatokat hatályon 
kívül helyezi; 

 
2. a 2012. évi közfoglalkoztatással kapcsolatban pályázatot kíván 
benyújtani a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához 
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2012. évi 
elıirányzatának terhére indított hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 
támogatására.  
 
A pályázat sikeres elnyerése érdekében a képviselı-testület az 
önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére 29 fı 2012. február 6-
ától december 31-éig terjedı foglalkoztatásához – 8.377.698 Ft bér 
és járuléktámogatás elnyerése érdekében – 2.094.430 Ft anyagi 
forrást biztosít.  
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Határidı: 2012. február 28.  
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
               (a határozat megküldéséért és a pályázat benyújtásáért) 
 
Határozatról értesül: TM-i Kormányhivatal Munkaügyi Kp. 

intézményvezetık 
 pénzügyi iroda 
                                 irattár 

 
 

10. A HOZAM 2004. Kft.-vel kötendı vállalkozási szerzıdés jóváhagyása 
22. sz. elıterjesztés 

 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Adorjáni Márta : Folyamatban van a Cigányárok rekonstrukciós pályázat befejezéséhez 
benyújtandó pályázat készítése. Ehhez készült egy megvalósíthatósági tanulmányterv is, amit 
a területi vízgazdálkodási tanács már véleményezett és támogatásra javasolt. Ez szükséges 
ahhoz, hogy a pályázatot beadjuk. Ennek az elkészítésével a Hozam Kft-t bíztuk meg, 
tekintettel arra, hogy a testületnek már volt egy erre vonatkozó döntése a tavalyi évben. A 
szerzıdés megkötésére akkor nem került sor, mivel idıközben úgy alakult, hogy megpróbált 
az Önkormányzat társulni más társulásokhoz, akik egy nagyobb területet érintıen kívántak 
pályázatot beadni, és ennek képezte volna részét a bátaszéki Cigányárok is. Idıközben 
jelentıs változások történtek és emiatt a közös pályázat lehetısége meghiúsult és ismét 
elkezdtük egyedül összerakni a pályázatot. Ez a szerzıdés errıl a megvalósíthatósági 
tanulmányról illetve magának a pályázatnak az elkészítésérıl szólna. A költségek csupán 
10%-a terhelné az Önkormányzatot. 
 
A  B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok: Korrektnek tartom a szerzıdéses feltételeket és aláírásra 
javaslom. 
 
Péter Géza, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk tárgyalta és mind a 
határozati javaslatot, mind a szerzıdést változatlan tartalommal elfogadásra javasolja. 
 
K é r d é s  é s  h o z z á s z ó l á s  n e m  v o l t .  
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
24/2012.(II.9.) önkormányzati határozata 
 
a HOZAM 2001. Kft.-vel kötendı vállalkozási szerzıdés 
jóváhagyásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Hozam 
2001 Vidékfejlesztı és Gazdasági Szolgáltató Kft.-vel (7100 
Szekszárd, Arany János u. 3.), a DDOP-5.1.5./B-11 kódszámú és 
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„Helyi és térségi jelentıségi vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címő 
pályázati konstrukcióra benyújtandó pályázati dokumentáció, valamint 
a pályázat részét képezı Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére 
irányuló – és a határozat mellékletét képezı – vállalkozási szerzıdést 
jóváhagyja. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 75/2011.(VI.09.) önk.-i határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
 
Határidı:  2012. február 28. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı  
                (a határozat megküldéséért) és 
                Bognár Jenı polgármester 
                (a szerzıdés aláírásáért) 
    
Határozatról értesül: HOZAM 2004. Kft. 
                                  építési és városüz. iroda 
                                  pénzügyi iroda 
                                  irattár 

 
11. A 2012. évi közmeghallgatás idıpontjának kit őzése 

23. sz. elıterjesztés 
 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Bognár Jenı: Idén kicsit változtatunk a korábban megszokott módszeren és nem citálunk ide 
a közmeghallgatásra hivatali dolgozókat stb, hanem szeretettel várjuk azt a 10-15 fıt, aki 
szeretné a kérdéseit feltenni március 22-én, csütörtökön 14 órakor a közmeghallgatáson. 13 
órától 14:30-ig pedig telefonon is be lehet jelentkezni és kérdéseket fel lehet tenni. Én egy 
rövid tájékoztatót fogok adni a 2011-es évrıl, a 2012-es elképzelésekrıl, aztán meghallgatjuk 
a kérdéseket. Ha a közmeghallgatásnak vége, akkor megkezdjük a testületi ülést – praktikus 
okokból mindkettıt itt, ebben a teremben tartjuk. 
 
K é r d é s  é s  h o z z á s z ó l á s  n e m  v o l t .  
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
25/2012.(II.9.) önkormányzati határozata 
 
a 2012. évi közmeghallgatás összehívásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 13. §-ában foglaltakra 
figyelemmel 
 

2012. március 22-én (csütörtökön) 14 órai 
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kezdettel közmeghallgatást tart a Városháza emeleti Millenniumi 
termében.  
 
Napirendi javaslat:  
 
1. Tájékoztató a városi önkormányzat 2011. évi célkitőzéseinek 
teljesülésérıl,  

2. Tájékoztató a városi önkormányzat 2012. évre tervezett 
feladatairól,  

3. Lakossági észrevételek, felvetések 
 
Az állampolgárok 13 órától 14.30 óráig telefonon bejelenthetik 
javaslataikat, észrevételeiket, melyekre a közmeghallgatás alatt választ 
is kapnak. 
 
A képviselı-testület felkéri a város polgármesterét, hogy a 
közmeghallgatás idıpontját a helyben szokásos módon tegye közzé.  
 
Határidı: 2012. március 22. 
Felelıs:    Bognár Jenı polgármester 
                (a közmeghallgatás meghirdetéséért) 

 
 

12. Cigányárok I/a üteme rekonstrukciójáról szóló pályázat benyújtásának 
jóváhagyásáról 
Szóbeli elıterjesztés 

 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Adorjáni Márta : A képviselı-testület a januári ülésén elfogadott már egy hasonló tartalmú 
pályázatot, ami a Cigányárok-pályázat beadásáról, az önerı vállalásáról szólt. Idıközben 
megtörtént a Területi Vízgazdálkodási Tanács ülése ahol a szakmai bizottság a támogatása 
mellett tett egy észrevételt, hogy a Cigányároknak a Kövesdi árokba való befolyásánál egy 5-
5 méter szakaszon a Kövesdi ároknak is legyen burkolva a partfala. Ezért módosítani kellett a 
tervet, illetve a költségvetésbe is be kellett dolgozni. Illetve jelezték, hogy nem lehetnek 
kerekített számok – az elızı határozatban 1000 Ft-ra felkerekítettem a költségeket, amit, mint 
kiderült nem lehet megtenni. Ez is pontosításra került. 
 
 
K é r d é s  é s  h o z z á s z ó l á s  n e m  v o l t .  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  




