
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselı-testülete 
 
 
Szám: 1001-12/2012./TT. 
 
 

J e g y zı k ö n y v  
 
 
Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 12-én 14 órakor 

a Városháza Millenniumi termében megtartott ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Bognár Jenı polgármester, 

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

 
Távol maradt:, Partiné Harcsa Magdolna, Sümegi József képviselık (összesen: 2 fı) 
 

 
Tanácskozási joggal megjelent: Skoda Ferenc jegyzı, 
 Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra aljegyzı 
 Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı, 
 Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı,  
 Takácsné Gehring Mária igazgatási csop. vezetı 
 Kemény Lajos B-A-P MOK fıigazgató, 
 Papp Zsuzsanna óvodavezetı, 
 Mészáros István általános iskola igazgatója, 
 Sági Lajosné könyvtár vezetı, 
 Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezetıje, 
  
  
Bognár Jenı polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapít-
ja, hogy a testület határozatképes, mivel 7 képviselı jelen van. Ezután, javaslatot tesz arra 
vonatkozóan, hogy a napirendi pontok a meghívóban szereplı sorrendben kerüljenek tárgya-
lásra.  
 
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatok alapján – egyhangúlag, 7 igen 
szavazattal - az alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
 
 
N a p i r e n d  e l ı t t  
 
• Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevé-

kenységrıl valamint az elızı üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett in-
tézkedésekrıl  

 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
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• Kérdések 
 
• Interpellációk, bejelentések 
 
N a p i r e n d i  p o n t o k :  
 
1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012.(III.30.) önk.-i rendelet 2. 

számú módosítása 
(94. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 

2. Megváltozott munkaképességő dolgozók további alkalmazásának lehetısége 
(95. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
 

3. 2012. II félévének közfoglalkoztatásáról 
(98. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Takácsné Gehring Mária ig. csoportvezetı 
 

4. Támogatási kérelem kereszt felújítására 
(96. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 

5. Tab város önkormányzatának kizárása a Dél-Balaton és Sióvölgye Hulladékgazdál-
kodási Konzorciumból 
(97. sz. elıterjesztés)  
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
 

6. Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség Javító Önkormányzati Társulás Társulási megálla-
podás II. számú módosításának jóváhagyása 
(99. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı  
 

7. A Baross utca 3. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba adási iránti kérelem 
(100. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  
 

8. Az önkormányzati adó- és számlatartozásokról szóló tájékoztató megvitatása 
(101. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  
 

9. KEOP 7.1.0/11 pályázat benyújtása csatornahálózat bıvítésére és szennyvíztisztító 
telep hidraulikai hatásfok javítására (Az anyag hétfın kerül kiküldésre) 
(102. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  
 

10. A B-A-P MOK intézménynél a helyettesítési és túlóra díjak elszámolásával kapcsola-
tos ellenırzésrıl szóló beszámoló (ZÁRT ülésen)  
(104. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  
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Bognár Jenı: 1 perces néma felállással adjunk tisztelet a napokban elhunyt Keresztes Lajos 
Dunaföldvár város polgármestere emlékére. A Magic Dance tánccsoport világbajnokságon 
vett részt, ahol szép eredmények születtek. Ezúton szeretnék jelképesen gratulálni a világbaj-
nokoknak, és a szép eredményt elért gyerekeknek. Kérem a vezetıjüket Cziner Esztert vegye 
át a virágcsokrot.  
 
Dr. Szabó Ákos alpolgármester úr a testület nevében születésnapja alkalmából felköszöntötte 
polgármester urat.  
 
 
N a p i r e n d  e l ı t t  
 
• Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevé-

kenységrıl valamint az elızı üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett in-
tézkedésekrıl  

 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
Bognár Jenı: Július 2-6-a között hittan tábor volt. 3-án meglátogattam a táborozókat. 50 gye-
rek vett részt. Nagyon szépen helyen voltak Máriagyődön. 7-én volt egy zarándokút Bátára. 
Köszönöm Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klárának a közremőködést. Közel 70 fiatal vett részt 
rajta. 5-6-7-én a kistérséggel Komárom megyében voltunk tanulmányúton. Nagyon érdekes 
konzultációkon estünk át az ottani polgármesterekkel. Nagyon szerencsés és irigylésre méltó 
helyzetben vannak azon a területen. Ma 14 órakor indult a csapat Nagysallóba az Euró-
mókára. A delegáció vezetıje Partiné Harcsa Magdolna. Röviden ennyi lett volna a két ülés 
közötti tevékenység.  
 
Skoda Ferenc: Két határozatra hívnám fel a figyelmet. Az elsı a 26/2012.(II.09.), mely a 
Cigányárok felújítására nyújtottuk be. A 2012. július 2-án érkezett értesítés szerint a pályázat 
szakmailag megfelelt a támogatáshoz szükséges követelményeknek. A projektjavaslat támo-
gatására azonban forráshiány miatt egyenlıre sajnos nincs lehetıség. Amennyiben a késıbbi-
ekben rendelkezésre áll a szükséges forrás, a pályázat támogatásban részesülhet, amelyrıl a 
közremőködı szervezet értesít bennünket, azaz újabb pályázatot már nem kell benyújtanunk. 
A 41/2012.(VI.06.) pénzügyi bizottsági határozatról van szó. A SZLÁ-VILL Kft-tıl kapott 
javaslat alapján kiválasztotta, hogy kivel köt szerzıdést gázenergia szolgáltatásokra vonatko-
zóan.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
91/2012.(VII.12.) önkormányzati határozata 
 
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 
tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 41, 
42/2012.(VI.06.) PGB határozatok, valamint a 26/2012.(II.9.), 75, 76, 
77/2012.(VI.13.), 79, 80, 81, 82, 84/2012.(VI.21.), önk.-i határozatok, 
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mint lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a 9/2012. (VI.25.), 
10/2012. (VII.02.), önkormányzati rendeletek kihirdetésérıl, a két ülés 
közötti tevékenységrıl szóló szóbeli tájékoztatót elfogadja, a megtett 
végrehajtási intézkedéseket jóváhagyja. 

 
 
• Kérdések 
 
Kérdés nem volt.  
 
• Interpellációk, bejelentések 
 
Interpelláció és bejelentés nem volt.  
 
 
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 költségvetésérıl szóló 4/2012.(III.30.) önk.-i rendelet 2. 

számú módosítása 
(94. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
 
Szóbeli kiegészítés  
 
Skoda Ferenc: A kollégákkal állítottuk össze az elıterjesztést. Március 30-án fogadta el a 
testület a költségvetést. Azóta pótelıirányzatokat kapott az önkormányzat, így a kiadásokat és 
a bevételeket meghatározott helyeken meg kell emelni, át kell csoportosítani, és változtatni 
kell az eredeti elıirányzatokon. Közel 86 millió Ft-tal számol a rendelet módosítása. Norma-
tív póttámogatások, 2011. évrıl áthúzódó bérkompenzáció, ez évi bérkompenzáció, lakossági 
közmőfejlesztési támogatás, és az ÖNHIKI pályázaton elnyert 33 millió Ft is idetartozik. Tár-
sulásokban való részvétel után kapott pénzek átvétele. A Gondozási Központ, Mővelıdési 
Ház, Városi Könyvtár esetében az államháztartási törvény 2012. január 1-jével önálló beszá-
molási kötelezettséget írt elı, ezért a könyvelésben átcsoportosításokat kell végrehajtani, de ez 
tényleges pénzmozgást nem von maga után. A B-A-P MOK költségvetése jelentısen csök-
kent. 6 millió Ft elvonására teszünk javaslatot az intézmény személyi juttatások és járulékok 
elıirányzatából. Erre lehetıséget ad a közoktatási és a költségvetési törvény is, miszerint a 
kereset kiegészítés adható juttatás és nem kötelezı. Mőködési céltartalék változás azt eredmé-
nyezte, hogy itt szerepelt a B-A-P MOK-nál a túlmunkára fordítandó összeg. Ebbıl nagy ösz-
szeg került kifizetésre javaslatunk, hogy itt további kifizetés ne kerüljön engedélyezésre. Ké-
rem a testületet, támogassa a rendelet módosítását.  
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk tárgyalta, egyetértet-
tünk jegyzı úr által elmondottakkal. A pénzügyi bizottság, változtatás nélkül elfogadásra ja-
vasolja.  
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Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság, változtatás nél-
küli elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésérıl szóló 4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról a jegyzıkönyv 
mellékletét képezı 11/2012.(VII.20.) önkormányzati rendeletet – egyhangúlag, 7 igen szava-
zattal – megalkotta. 
 
 
 
2. Megváltozott munkaképességő dolgozók további alkalmazásának lehetısége 

(95. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 

 
 
Szóbeli kiegészítés  
 
Takácsné Gehring Mária: A decemberi ülésén tárgyalta a megváltozott munkaképességő 
dolgozók 2012. évi alkalmazásának lehetıségét. Az akkor elfogadott határozatában a testület 
úgy döntött, hogy összesen 10 fı megváltozott munkaképességő személy 5 órás foglalkoztatá-
sára került sor 2012. január 1-jétıl augusztus 31-éig. Mivel jogszabályi változás az elmúlt 
idıszakban nem történt, így javasolnánk a most alkalmazásban lévı megváltozott munkaké-
pességő személyek további foglalkoztatását 2012. december 31-éig, változatlan szerzıdési 
feltételek. Ezzel mentesülne a két intézmény a szeptembertıl fizetendı rehabilitációs hozzájá-
rulás fizetési kötelezettsége alól.  
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta, vál-
toztatás nélkül elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság, változtatás nél-
küli elfogadásra javasolja. Egyetértettünk az elhangzottakkal.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
92/2012.(VII.12.) önkormányzati határozata 
 
megváltozott munkaképességő dolgozók további foglalkoztatásá-
nak jóváhagyásáról  
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 
1-jétıl 2012. december 31-e között az önkormányzat által fenntartott 
intézményeknél az alábbiak szerint engedélyezi megváltozott munka-
képességő dolgozók továbbfoglalkoztatását: 
 

Intézmény megnevezése 
Foglalkoztatni kívánt megváltozott 
munkaképességő létszám 

Polgármesteri Hivatal                            2 fı 
B-A-P MOK                            8 fı 
Összesen 10 fı 

 
E határozatban jóváhagyott álláshelyeket a munkáltatók kizárólag a 
megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához 
nyújtható költségvetési támogatásáról szóló a 177/2005.(IX.02) Korm. 
rendeletben meghatározott feltételek szerint tölthetik be. 
 
A foglalkoztatásban érintett intézmények a minimálbéres foglalkozta-
tást, illetve a hozzá kapcsolódó járulékokat tervezhetik a költségvetés-
ükben. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 153/2011.(XII.15.) önk.-i határozatát 
2012. augusztus 31-ével hatályon kívül helyezi. 
 
Határidı: 2012. augusztus 31. 
Felelıs:   érintett intézmények vezetıi 
 
Határozatról értesül: érintett intézmények vezetıi 
   pénzügyi iroda 
   irattár 

 
 
 
3. 2012. II félévének közfoglalkoztatásáról 

(98. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Takácsné Gehring Mária ig. csoportvezetı 

 
 
Szóbeli kiegészítés  
 
Takácsné Gehring Mária: Június 18-án Munkaügyi Központ levélben értesített bennünket, 
hogy a 2012. évi közfoglalkoztatásra fordítható keretet megemelte. Lehetıségünk van újabb 
személyeket foglalkoztatni. A megemelt összegbıl 12 fı 6 órás foglalkoztatását tudnánk 
megoldani 3 hónapos idıtartamra 85 %-os bér és járulék támogatás figyelembe vételével. 
Egyeztettünk az elvégzendı feladatok meghatározásáról a mőszaki irodavezetıjével, és a Bát-
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Kom Kft. vezetıjével. A közfoglalkoztatási minimálbér 6 órás foglalkoztatás esetén jelenleg 
53.850 Ft.  
 
Bognár Jenı: Nagy vita van mindig a polgármesterek között. Sok kritika éri ezt a munkát. 
Egy irányító embert felvettünk, aki fél cigány származású fiatalember. Tisztességesen végezte 
a munkát korábban, és végzi most is.  
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság, változtatás 
nélkül elfogadásra javasolja.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
93/2012.(VII.12.) önkormányzati határozata 
 
2012. II félévének közfoglalkoztatásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. évi 
közfoglalkoztatással kapcsolatban pályázatot kíván benyújtani a Tolna 
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához a Nemzeti Foglal-
koztatási Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2012. évi megemelt elı-
irányzatának terhére indított hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 
támogatására.  
 
A pályázat sikeres elnyerése érdekében a képviselı-testület az önkor-
mányzat 2012. évi költségvetése terhére 11 fı 2012. július 2-ától dec-
ember 31-éig terjedı foglalkoztatásához – 1.870.308 Ft bér és já-
ruléktámogatás elnyerése érdekében – 330.012 Ft anyagi forrást 
biztosít.  
 
Határidı: 2012. július 15.  
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
               (a határozat megküldéséért és a pályázat benyújtásáért) 
 
Határozatról értesül: TM-i Kormányhivatal Munkaügyi Kp. 
 BÁT-KOM 2004 Kft. 
 pénzügyi iroda 
 irattár 
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4. Támogatási kérelem kereszt felújítására 
(96. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
Szóbeli kiegészítés  
 
Bognár Jenı: Véméndrıl érkezett egy kérelem kereszt felújítására. Egy véméndi lakos kez-
deményezte, és a környezı települések polgármestereit megkereste. Egyeztettem a polgármes-
terekkel és 20.000 Ft összegő támogatás megállapításra tettem javaslatot. Kérem, a testületet 
támogassa a határozati javaslatot.  
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Tárgyaltuk és a bizottság támogatja 
a kereszt felújítását a határozatban foglaltak szerint. Elfogadásra javasolja bizottságunk. 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
94/2012.(VII.12.) önkormányzati határozata 
 
a mecseki Dömörkapu három keresztjének helyreállításához 
anyagi támogatásáról  
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Csibi Ger-
gelyné véméndi lakos támogatási kérelmét megvitatta, és a városi ön-
kormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalék kerete terhé-
re 20.000 Ft, azaz Húszezer forint vissza nem térítendı támogatást 
biztosít a mecseki Dömörkapu három keresztjének felújítására. 
 
A képviselı-testület felkéri a polgármesteri hivatal pénzügyi irodáját, 
hogy a fenti összeget Véménd Község Önkormányzatának 50400137-
11000482 számú bankszámlájára utalja el „Dömörkapu – kereszt hely-
reállítása” megjelöléssel, egyben felhatalmazza a város polgármesterét 
a támogatási szerzıdés aláírására. 
 
Határidı: 2012. augusztus 30. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
  (a határozat megküldéséért) és 
 Mórocz Zoltán pü.-i irodavezetı 
  (a támogatás átutalásáért) 
 
Határozatról értesül: Csibi Gergelyné, Véménd 
 Véménd Község Önkormányzata 
 pénzügyi iroda 
 irattár 
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5. Tab város önkormányzatának kizárása a Dél-Balaton és Sióvölgye Hulladékgazdál-
kodási Konzorciumból 
(97. sz. elıterjesztés)  
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 

 
 
Szóbeli kiegészítés  
 
Skoda Ferenc: Június 26-án Siófok polgármesterétıl érkezett egy levél melyben kezdemé-
nyezte Tab kizárást a Dél-Balaton és Sióvölgye Hulladékgazdálkodási Konzorciumból. Te-
kintettel arra, hogy 2010. január óta konzorciummal szemben nem teljesíti a fizetési kötele-
zettségeit. Az Energia Szolgáltató Központ is felszólította, hogy tegyen a kötelezettségének 
eleget. Tab város semmilyen levélre nem reagált Siófok felé. A konzorcium elnöke a konzor-
ciumban résztvevı településekhez eljutatta ezt az anyagot, melyben kérte, hogy támogassák 
Tab kizárását, mert az esetleges pénzügyi szankcióknál a többi tagnak kell helytállni. A Cikói 
Hulladékgazdálkodási tanács elnöke eljutatott egy levelet, hogy addig, amíg az Operatív ta-
nács nem dönt, addig a testület döntsön. Ezért módosítanánk a határozati javaslatot, akként, 
hogy Tab kizárásra kerüljön, amennyiben a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Operatív 
Tanács is így határoz a kizárással kapcsolatban.  
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság, változtatás 
nélkül elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok: Van joga kizárni a tagot, azt hogy megérett-e a kizá-
rásra erre nem tudok választ adni.  
 
Bognár Jenı: Az Operatív Tanács döntésérıl a testületet a következı ülésen tájékoztatni 
fognom  
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
95/2012.(VII.12.) önkormányzati határozata 
 
Tab város önkormányzatának kizárása a Dél-Balaton és Sióvölgye 
Hulladékgazdálkodási Konzorciumból 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete; 

a.)  a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Hulladékgazdálkodási Konzorcium 
Elnökének kérelmét megtárgyalta, és úgy határozott, hogy Tab 
Város Önkormányzatát kizárja a Dél-Balatoni és Sióvölgyi 
Hulladékkezelési Konzorcium tagjai közül, amennyiben a Cikói 
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Hulladékgazdálkodási Társulás Operatív Tanács is így határoz a 
kizárással kapcsolatban. 

b.) a 2002/HU/16/P/PE/018 ISPA támogatási számú  pénzügyi meg-
állapodásban és a támogatási szerzıdésben vállalt, a teljes pro-
jektköltségek 10%-os önrészének biztosítása érdekében Tab Vá-
ros kizárása miatt 1,109 %-os  tulajdoni részarány-változása mi-
att, Bátaszék Város Önkormányzatára esı tulajdoni rész-
növekedésével együtt járó önrész hozzájárulási növekedését elfo-
gadja. 

c.) felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésrıl tájékoztassa a Dél-
Balatoni és Sióvölgyi Hulladékkezelési Konzorcium Elnökét és a 
konzorcium munkaszervezeteként mőködı ”Balaton és Sió” Tér-
ségfejlesztı Nonprofit Kft.-t. 

 
Határidı: Azonnal 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
                (a határozat megküldéséért)  
 
Határozatról értesül: Siófok város polgármestere 
  Tab város polgármestere 
 irattár 

 
 
 
6. Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség Javító Önkormányzati Társulás Társulási megálla-

podás II. számú módosításának jóváhagyása 
(99. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı  

 
 
Szóbeli kiegészítés  
 
Skoda Ferenc: Többször találkozott már a testület ilyen jellegő megállapodás módosítással. 
A módosítás az Államháztartási törvényi változások tették szükségessé. A társulás készítette 
el a megállapodás módosítást.  
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Tárgyaltuk a megállapodás terveze-
tet. A pénzügyi bizottság, változtatás nélkül elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok: Jogszabályi változások tették szükségessé a megállapo-
dás módosítását. Az elıterjesztés tárgyalásra és elfogadásra alkalmas.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
96/2012.(VII.12.) önkormányzati határozata 
 
Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség Javító Önkormányzati Társulás 
Társulási megállapodás II. számú módosításáról 
 
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
85/2010.(V.11.) önk.-i határozattal elfogadott, a Dél-Tolna Aqua Ivó-
vízminıség Javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásá-
nak II. számú módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a város polgármesterét a Társulási 
megállapodás II. számú módosításának, valamint az Társulási megál-
lapodás egységes szerkezetbe foglalt szövegének az aláírására. 
 
Határidı: 2012. július 20. és augusztus 31. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı (a határozat megküldéséért) és 
               Bognár Jenı polgármester  
               (a megállapodások aláírásáért) 
 
Határozatról értesül: Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség Javító Önkor-

mányzati Társulás 
 irattár   

 
 
 
7. A Baross utca 3. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba adási iránti kérelem 

(100. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  

 
 
Szóbeli kiegészítés  
 
Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra: Baross u. 3. szám alatti ingatlan a Magyar állam tulajdoná-
ban van, és szeretnénk, ha ingyenesen átruházná az önkormányzatra a Magyar Állam az Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. jóváhagyásával. Az önkormányzat lakásgazdálkodást látna 
el. 3-4 db lakás, lakrész lenne kialakítható, melyet a vagyon rendelet alapján szociális, szük-
séglakás kategóriába lehetne besorolni. A felújítás fedezete a 15 bérlakás bérleti díja. Ebbıl 
fel lehetne újítani a Baross u. 3. szám alatti ingatlant. 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk tárgyalta az elıterjesz-
tést, a felvázolt tervekkel egyetértettünk. A bizottság támogatja, és változtatás nélkül elfoga-
dásra javasolja.  
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Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
97/2012.(VII.12.) önkormányzati határozata 
 
Bátaszék, Baross u. 3. szám alatti ingatlan önkormányzati tulaj-
donba adási kérelmérıl 
 
I. Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. 36. § (1) bekezdés c.) pontjában 
foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.-nél ezennel 
kezdeményezi a bátaszéki ingatlan-nyilvántartásban 773 hrsz. alatt 
felvett, természetben Bátaszék, Baross u. 3. szám alatt található ingat-
lan ingyenes önkormányzati tulajdonába adását. A képviselı-testület 
az ingatlant - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §-
ának (1) bekezdésében felsorolt kötelezı önkormányzati feladatok kö-
zül - a lakásgazdálkodási feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba 
venni. 
 
II. A fent meghatározott feladat megvalósítása érdekében Bátaszék 
Város Önkormányzatának képviselı-testülete vállalja: 

a.) a tulajdonba adás érdekében, a jelen eljárásban felmerülı költ-
ségek megtérítését, 
b.) bérlakások kialakítását a fenti ingatlan tekintetében. 
 
III. A képviselı-testület felhatalmazza a város polgármesterét a tulaj-
donba adási kérelem és azzal összefüggı dokumentumok aláírására. 
 
Határidı: 2012. július 20. a kérelem benyújtására; 
Felelıs:   dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra aljegyzı 
                (a határozat, és kérelem megküldéséért)  
 
Határozatról értesül: MNV ZRT. TM Területi Iroda 
 építési és városüz. iroda 
 irattár 

 
 
8. Az önkormányzati adó- és számlatartozásokról szóló tájékoztató megvitatása 

(101. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  

 
 
Szóbeli kiegészítés  
 
Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra: Tájékoztatást nyújtanánk a szállítói számlatartozásainkról. 
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Adótartozások tekintetében számadatokról beszélhetünk, és nem személyekrıl. A gazdasági 
helyzet miatt túlfizetés a helyi iparőzési adó adónemben keletkezett, méghozzá a tavaly dec-
ember 20-i feltöltési kötelezettség és a március 15-i elıleg befizetés közötti különbözet adja ki 
ezeket a tételeket. Ez 161 millió Ft. Részletfizetési kérelmeink vannak folyamatban. Nagy 
túlfizetéseket jelentettek ezek a befizetések az elmúlt két évben. Reméljük ezek rendezıdni 
fognak és nem kerül az önkormányzat egy adósság rendezési eljárás alá.  
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Meghallgattuk a tájékoztatást. Meg-
leptek a számok bennünket is. Reméljük, hogy a probléma megoldódik és lesznek bevétele-
ink, amibıl ezt rendezni tudjuk. A pénzügyi bizottság, változtatás nélkül elfogadásra javasol-
ja.  
 
Bognár Jenı: A pénzügyi irodavezetı betegsége miatt kézi irányítás alatt volt a pénzügy. Ez 
így mőködik a vállalkozásoknál is. Ez elég nehéz helyzet. Nem vagyunk könnyő helyzetbe, a 
de a problémákat kezeljük. Komoly segítséget jelent a 33 millió Ft-os ÖNHIKI. Már el kell 
kezdeni készíteni a szeptemberi ÖNHIKI-s pályázat anyagát. Bízom benne, hogy a második 
körben is benne leszünk. A pénzügyi irodán betegségek tizedelték a munkatársakat. Szeren-
csére jól felkészült munkatársat kaptunk egy fiatal tehetséges kolléganıt Péter Judit szemé-
lyében tavalyi évben. İ végezte a munka nagy részét a pénzügyi irodán ebben az idıszakban.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
98/2012.(VII.12.) önkormányzati határozata 
 
az önkormányzati adó- és számlatartozásokról szóló tájékoztató 
megvitatásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkor-
mányzat lejárt szállítói és helyi iparőzési adónembıl eredı fizetési kö-
telezettségeit részletesen megismerte, az elıterjesztést, mint tájékozta-
tást elfogadja. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs:   Mórocz Zoltán  
                (ellenırzések és kiutalások tekintetében) 
 
Határozatról értesül: pénzügyi iroda 
 irattár 
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9. KEOP 7.1.0/11 pályázat benyújtása csatornahálózat bıvítésére és szennyvíztisztító 
telep hidraulikai hatásfok javítására  
(102. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  

 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Az elmúlt idıszakban felmerült a 
bátaszéki szennyvíztelep további terhelése Alsónyék, és Pörböly kapcsán. Emiatt felülvizsgá-
lat volt, mely során kiderült, hogy a bátaszéki szennyvíztelep leterhelt, további rákötéseket 
nem bír el. A pályázati konstrukció lehetıséget biztosít mind a pályázatok elıkészítéséhez, 
mind pedig a fejlesztési beruházáshoz vissza nem térítendı támogatás pályázati úton történı 
igénylésére. Hosszan tárgyalta bizottságunk. Nagyon sok pozitív elınye lenne a pályázatnak 
pl. a bátaszéki hálózat bıvítésre kerülne, és Kövesd, és Lajvér, rákötése is idekerülne. El-
hangzott, hogy nem biztos, hogy a több milliós önrészt az önkormányzat fel tudja-e vállalni. 
Hiába 85 %-os támogatottságú a pályázat, ez terhet jelent, és ez a társtelepülésnél is felmerül. 
Bizottságunk azt javasolja, hogy ne induljuk a pályázaton a jelenlegi helyzetünkben.  
 
Bognár Jenı: Tiszteletbe tartjuk a bizottság döntését. Az érintett települések polgármestereit 
összehívtam és szerettem volna megismerni a véleményüket. A leginkább érintett e témában 
Báta és Bátaszék. A településeknek is óriási terhet jelentene. A megbeszélésen Báta polgár-
mestere nem jelent meg. Elismerve az elhangzott érveket, miszerint jó lenne ezt a beruházást 
elvégezni, de ennek ellenére egyetértek a pénzügyi bizottság javaslatával. A bátaszéki telep 
még néhány évig biztosítja a bátaszéki igényeket. Szerettem volna, ha Alsónyék és Pörböly 
csatlakozik hozzánk. Sajnos az a pénz is zárolva lett mely lehetıséget adott volna egy Alsó-
nyék Pörböly közös szennyvíztelep építésére.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
 
Elıször a PGB módosító javaslat kerül elfogadásra, miszerint hogy az önkormányzat jelenle-
gi pénzügyi helyzetére, a fennálló tartozásaira figyelemmel nem javasolja a pályázat be-
nyújtását,, melyet a képviselı-testület tagjai – egyhangúlag, 7 igen szavazattal – elfogadtak.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
99/2012.(VII.12.) önkormányzati határozata 
 
KEOP 7.1.0/11 pályázattal kapcsolatos döntésrıl 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
a KEOP-7.1.0/11. számú, „Derogációs viziközmő projekt elıkészíté-
se” címő pályázat beadására vonatkozó elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület figyelemmel a város jelenlegi pénzügyi helyzeté-
re, valamint a jelentıs összeget kitevı adó visszafizetési kötelezettség-
re és számlatartozásaira, bár egyetért a beruházás szükségességével és 
hasznosságával, a pályázat benyújtását nem támogatja. 
 
Határidı: 2012. augusztus 30. 
Felelıs:    Skoda Ferenc jegyzı 
                 (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: építési és városüz. iroda 
 irattár 

 
 
 
10. A B-A-P MOK intézménynél a helyettesítési és túlóra díjak elszámolásával kapcsola-

tos ellenırzésrıl szóló beszámoló (ZÁRT ülésen)  
(104. sz. elıterjesztés) 

 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
A napirendet Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a helyi önkormányzat-
okról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
100/2012.(VII.12.) önkormányzati határozata 
 
Helyettesítési díjak és túlmunka díjak elszámolásával kapcsolatos 
ellenırzés tapasztalatairól 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának képviselı-testülete a Bátaszék-
Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai 
Szakszolgálat tekintetében 2012. január 1. - május 31. közötti idıszak-
ra esı helyettesítési és túlmunka díjak elszámolásával kapcsolatos el-
lenırzésrıl szóló beszámolót elfogadja, és felkéri a fıigazgatót, hogy  




