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J e g y zı k ö n y v  
 
 
Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 19-én 14 órakor 

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

Dr. Szabó Ákos, Dr. Bonnyai József, Péter Géza, Dr. Somosi Szabolcs, Sümegi 
József, Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Fejes József képviselık (összesen: 8 
fı) 
 

Távol maradt: Partiné Harcsa Magdolna, képviselı (összesen: 1 fı)  
 

Tanácskozási joggal megjelent: Skoda Ferenc jegyzı, 
 Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra aljegyzı, 
 Schäfer István NNÖ elnök,  
 Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı,  
 Adorjáni Márta építési és városüzemeltetés irodavezetı, 
 Riglerné Stang Erika mővelıdési ház igazgató, 
 Kemény Lajos B-A-P MOK fıigazgató, 
 Papp Zsuzsanna mb. óvodavezetı, 
 Kiss Lajos Bát-Kom 2004. Kft. ügyvezetı, 
 Nyakas Gábor Panteon Kft. ügyvezetı igazgató 
  
  
Bognár Jenı polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapít-
ja, hogy a testület határozatképes, mivel 8 képviselı jelen van. Ezután, javaslatot tesz arra 
vonatkozóan, hogy a napirendi pontok a meghívóban szereplı sorrendben kerüljenek tárgya-
lásra, valamint a 3. napirend kerüljön levételre, és egy új napirend felvételre. 
 

10.  115/2011.(XI.07.) önkormányzati határozat módosítása 
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatok alapján – egyhangúlag, 8 igen 
szavazattal - az alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
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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 
 
• Kérdések 
 
• Interpellációk, bejelentések 
 
 
N a p i r e n d i  p o n t o k :  
 
1. Tájékoztató a városi köztemetı 2011. évi üzemeltetésével összefüggı bevételekrıl, 

kiadásokról, a 2012. évi Üzemeltetési Tervének elfogadása 
(6. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Nyakas Gábor ügyvezetı  
 

2. A Dél-Tolna Aqua Projekt Ivóvízminıség Javító Pályázat megvalósításához szüksé-
ges ingatlanvásárlás és kölcsönszerzıdés jóváhagyásáról 
(1. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 

3. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2011.(III.21.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
(13. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı  
 

4. A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának meghatározása 
(4. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı  
 

5. A 2012. évi iskolatej program jóváhagyása 
(5. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı  
 

6. Cigány árok I/a üteme rekonstrukciójáról szóló pályázat benyújtásának jóváhagyása 
(7. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  

  
7. Külterületi földutak felújításához önkormányzati támogatás biztosítása  

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

  
8. Bátmalom Kft. területvásárlási kérelme 

(11. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Adorjáni Márta irodavezetı  
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9. Demény Lajos önkormányzati tulajdonú föld vásárlási kérelme 
(2. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
 

10. 115/2011.(XI.07.) önkormányzati határozat módosítása 
(Szóbeli elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 

  
11. Vituska Anna Zsuzsanna bátaszéki lakos faátültetésre való kötelezése (ZÁRT ülésen) 

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

 
 
Bognár Jenı: Szeretném jelezni, hogy Partiné Harcsa Magdolna képviselı asszony már a 
bizottsági üléseken részt vett, ma felülvizsgálaton van, ezért nem tud a mai ülésen részt venni.  
 
 
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: Január 15-én a második világháborús emlékmőnél emlékeztünk a doni áldoza-
tokra. Szeretném bejelenteni, hogy eredményes munkával sikeres lett a Dél-Tolna Aqua pro-
jektre benyújtott pályázat. 1 452 000 e Ft-ot nyert 10 település. Bátaszékre ebbıl 510 millió Ft 
esik, emellett 100 %-ban megnyertük az önerıt, ami azt jelenti, hogy 79 millió Ft. 100 millió 
Ft-ot fordítunk közvetlenül a hálózat bıvítésére, és 412 millió Ft-ból pedig a tisztító, a 
vastalanító és Báta felé a szárny megépítésére kerül sor. Néhány közbeszerzési folyamat is 
megtörtént már, és reméljük, hogy a kivitelezı is hamarosan kiválasztásra kerül. 2012. évi 
kulturális rendezvény naptár, melyet a Kois bizottság tárgyalt. Minden képviselı figyelmébe 
ajánlom. Azt jelenti, hogy szinte az év minden napjára esik valami rendezvény.  
 
Skoda Ferenc: A jelentés végén található egy tájékoztató a villamos energia csökkentésével 
kapcsolatban. Megállapítható, hogy helyes volt az a döntést, hogy az energia szolgáltatóknál 
vált, és felülvizsgáltatja a vállalkozóval a rendszerhasználati díjakat. Összesen 2,5 millió Ft 
megtakarításra került sor. Földgáz energia díjak csökkenésébıl számított megtakarítás 2011 
évben 3 853 491 Ft. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
1/2012.(I.19.) önkormányzati határozata 
 
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 
tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 13, 
17/2011.(II.10.), 74/2011.(VI.09.), 82/2011.(VII.14.), 
111/2011.(X.13.), 129, 130, 131, 132, 133, 135/2011.(XI.24.), 137, 
138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 
154/2011.(XII.15.), önkormányzati határozata lejárt határidejő határo-
zatok végrehajtásáról, a 15, 16, 17, 18, 19/2011. (XII.22.), önkor-
mányzati rendeletek kihirdetésérıl, a két ülés közötti tevékenységrıl 
szóló írásbeli tájékoztatót elfogadja, a megtett végrehajtási intézkedé-
seket jóváhagyja. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 160/2008.(XII.22.) KT. határozat vég-
rehajtásának határidejét 2012. december 31-re módosítja, egyúttal a 
180/2007. (XI.27.), a 197/2009. (IX.29.), a 264/2009. (XII.22.) KT. 
határozatokat, valamint a 12, 17/2011. (II.10.) önkormányzati határo-
zatot hatályon kívül helyezi.  
 
 

• 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. Tájékoztató a városi köztemetı 2011. évi üzemeltetésével összefüggı bevételekrıl, 

kiadásokról, a 2012. évi Üzemeltetési Tervének elfogadása 
(6. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Nyakas Gábor ügyvezetı  

 
Szóbeli kiegészítés 
 
Skoda Ferenc: Az elıterjesztés két részbıl áll, az egyik rész a temetıt üzemeltetı kft. be-
számolója és 2012. évi üzemeletetési terve, a másik pedig a temetı rendelet módosítása. A 
megkötött közszolgáltatási szerzıdés alapján tárgyalja a testület ezt minden év januárjában. 
Az a probléma mely 2010 évi elszámolásnál adott, hogy nagy volt a különbség a kiadás és 
bevétel között ez 2011-ben jelentısen csökkent. Ennek eredményeként a kiadások és bevéte-
lek között 802 e Ft különbség jelentkezett szemben 2010. évi 1,6 millió Ft-tal. Ebben az ön-
kormányzat is szerepet vállalt, hogy segítettük a szemétszállítás díjának csökkentését, úgy 
hogy közremőködtünk a koszorúk égetésében. Több intézkedés köszönhetı a Kft. vezetésé-
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nek. A kolléganı hozzáírta a mi véleményünket is. A felsorolt feladatok között szerepel, hogy 
elsıdlegesen a régi urnafalaknak a felújítását kellene elvégezni, illetve a Békés utcai felüli 
parkoló felületet zúzott kıvel kiegyenlíteni. Az elmúlt évben a testület olyan döntést, hozott, 
hogy a 2012. évi temetıi rendelet módosításánál jelentısebb díjemelésekre kerüljön sor. Az 
ügyvezetı úrral készítettük el a díjak meghatározását. Van ahol a díj duplájára emelkedett, de 
ha azt nézzük, hogy ez a sír megváltások 10, 20, 60 évre szólnak akkor már nem is olyan je-
lentıs a díj. Ügyvezetı úr is javaslatot tett kisebb módosításokra, és pontosítanának a temetı 
nyitva tartását is és lényeges, hogy bekerülne a hátrányos megkülönböztetés tilalma is a ren-
delet-tervezetbe. Kérem a testületet, az elhangzottakat támogatni szíveskedjenek. 
 
Nyakas Gábor: Sikerült a költségeket csökkenti nem utolsó sorban az önkormányzat tevıle-
ges közremőködésével. Nagyon fontos a jövıben is, hogy a hulladék eltávolítása a legköltsé-
gesebb feladat. Díjemeléseket javasoltunk a kiadás és bevétel közötti csökkentésre. Ezek lé-
nyeges díjemelések, de még mindig alul maradunk a nagyobb települések áraihoz képest. To-
vábbra is vállaljuk, hogy a szolgáltatási díjaink alul maradjanak a szekszárdi díjakhoz képest. 
A rendelet módosítással kapcsolatban, új fogalomként kerülne be az urna sírbolt fogalma, 
mivel egyre nı az urnás temetések száma, így fel kell készülni, hogy egy temetkezési formát 
megtudjunk valósítani, amire a késıbbiek során szükség lehet. Javasoltuk továbbá a nyitvatar-
tási idı kisebb változtatást, hogy téli idıben ne legyen olyan sokáig nyitva, mert 5 óra után 
már sötét van, és nem látogatják a temetıt. Szigorúbban felügyeljük a temetı könyvvezetését.  
 
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. Örömmel 
hallottuk, hogy spórolás történt. Büszkék lehetınk, hogy a temetınk rendben van és karban-
tartott. A bizottság a határozati javaslatot és a rendelet módosítását elfogadásra javasolja a 
testületnek.  
 
H o z z á s z ó l á s 
 
Dr. Bonnyai József: Az urnasírbolt sorok közötti távolságra 45 cm van beírva, én ezt kevés-
nek tartom. Úgy gondolom, hogy megfelelı módon meg lehessen állni, egy 70 cm lenne meg-
felelı. Ezen az egy dolgon kellene változtatni.  
 
Bognár Jenı: Van-e ennek a kérésnek akadálya? 
 
Nyakas Gábor: Nincs akadálya. 
 
Bognár Jenı: A határozati javaslat elfogadását javaslom.  
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
2/2012.(I.19.) önkormányzati határozata 
 
Tájékoztató a városi köztemetı 2011. évi üzemeltetésével össze-
függı bevételekrıl, kiadásokról, a 2012. évi Üzemeltetési Tervének 
elfogadásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete; 
 
a.) a városi a városi köztemetı 2011. évi üzemeltetésével összefüggı 

pénzügyi elszámolást bruttó 1.824.038.- Ft bevétel és 2.626.529.- 
Ft elszámolható kiadás figyelembe vételével elfogadja, egyben a 
2011. évben keletkezett fenntartási elszámolási különbözetet – 
802.491.- Ft-ot – biztosítja a Panteon Kft. részére az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésében. 

 
b.) a városi köztemetı 2012. évi Üzemeltetési Tervét a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidı: 2012. január 31.  
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı 
 (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: Panteon Kft., Szekszárd 
 építési és városüzemeltetési iroda 

 irattár 
 
 
Bognár Jenı: Az elhangzott módosítással elfogadásra javaslom a rendeletet. 
 
Jogi tanácsnok úr által elhangzott módosító javaslat került megszavazásra miszerint az urna-
sírbolt sorai közötti távolság 70 cm legyen, melyet képviselı-testület tagjai – egyhangúlag 8 
igen szavazattal – elfogadtak. 
 
 
Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a temetırıl és a temetkezési 
tevékenységrıl szóló 7/2004.(IV.13.) KTR számú rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezet és a jegyzıkönyv mellékletét képezı 1/2012.(I.24.) önkormányzati rendeletet – egy-
hangúlag 8 igen szavazattal - megalkotta. 
 
 
2. A Dél-Tolna Aqua Projekt Ivóvízminıség Javító Pályázat megvalósításához szüksé-

ges ingatlanvásárlás és kölcsönszerzıdés jóváhagyásáról 
(1. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
Szóbeli kiegészítés 
 
Skoda Ferenc: 2010. novemberében hozott a testület egy olyan döntésben, melyben kinyil-
vánította azt a szándékát, hogy a vízmőtelep bıvítésére egy bátaszéki lakos tulajdonában lévı 
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ingatlan meghatározott területét kívánja meg vásárolni. Az elıszerzıdés az elmúlt év végével 
járt volna le, de ezt a szerzıdı felek 1 hónappal meghosszabbították. Az Aqua projektben az 
ingatlan vásárlásra meg van a fedezet, így a megvásárláshoz a Dél-Tolna Kft. nyújt kölcsönt, 
ebbıl fizeti ki az eladó, és késıbb ezt az összeget visszajuttatjuk a Kft. részére. Kérem a testü-
letet, hogy az adásvételi illetve a kölcsönszerzıdést szíveskedjenek jóváhagyni.  
 
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 mindkét ha-
tározati javaslatot elfogadásra javasoljuk a testületnek.  
 
H o z z á s z ó l á s 
 
Dr. Bonnyai József: Szerencsésebbnek tartottam volna, ha kisajátítás útján szerezzük meg az 
ingatlan tulajdonjogát. Nem szerencsés számunkra, hogy az ingatlan nyilvántartásban az in-
gatlan 2.600 m2 térmértékkel 6,72 AK tiszta jövedelemmel és szántóként van nyilvántartva. A 
szántónak az árat úgy kellett kialakítani, mintha ez egy kivont terület lett volna, és beépítésre 
alkalmas ingatlan lenne. Ez a szerzıdés nem ezt a vételárat fogja tükrözni. Ha átszámoljuk 
termıföld hektárra, akkor 14 millió Ft-os hektáronkénti áron. 2.600 m2 6,72 AK termıföldrıl 
szól. Ezen már túl vagyunk, mert ez a szerzıdés a teljesedés határán van. A kölcsönszerzıdés-
sel kapcsolatban helyesbíteni kellene a 6. pontba, a 2. mondat, hogy az adóst kellene írni. A 9. 
pontban, ha esetleg meghiúsul ez a projekt, akkor gyakorlatilag az elızı pontokban teljesítési 
határidıknél ide be kellene venni, hogy választhassunk, hogy a hitelezınek odaadjuk az ingat-
lant, vagy pénzben teljesítünk. Maradjon meg a választási jog, és majd a késıbbi testület dönt 
ebben.  
 
Bognár Jenı: Abban bízunk, hogy megvalósul a projekt. Az elhangzottak helyesbítésre ke-
rülnek.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
3/2012.(I.19.) önkormányzati határozata 
 
a Dél-Tolna Aqua Projekt Ivóvízminıség Javító Pályázat megva-
lósításához ingatlanvásárlási szerzıdés jóváhagyásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a KEOP 
7.1.3.0/09-2009-0006 számú, Dél-Tolna Aqua Projekt Ivóvízminıség 
Javító címő pályázat megvalósítása érdekében, Osváth Miklós Báta-
szék, Gárdonyi u. 2. szám alatti lakos tulajdonában lévı, 0109/20. 
hrsz.-u, szántó mővelési ágú, 2600 m2 nagyságú földterület megvásár-
lásáról szóló és a határozat mellékletét képezı adásvételi szerzıdést - 
vízmőtelep bıvítése céljára - jóváhagyja. 
 
Határidı: 2012. január 31. 
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Felelıs: Bognár Jenı polgármester (a szerzıdés aláírásáért és a vételár 
kifizetéséért) 

 
Határozatról értesül: Osváth Miklós, helyben 

 pénzügyi iroda 
 építési és városüzemeltetési iroda 
 irattár 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
4/2012.(I.19.) önkormányzati határozata 
 
a Dél-Tolna Közmő Üzemeltetı és Szolgáltató Kft.-vel kötött köl-
csönszerzıdés jóváhagyásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Dél-Tolna 
Közmő Üzemeltetı és Szolgáltató Kft. és Bátaszék Város Önkor-
mányzata között kötendı és a határozat mellékletét képezı kölcsön-
szerzıdést jóváhagyja. 
 
Határidı: 2012. január 31. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester és 
               Skoda Ferenc jegyzı (a szerzıdés aláírásáért) 
 
Határozatról értesül:  Dél-Tolna Kft. helyben 

  pénzügyi iroda 
  építési és városüzemeltetési iroda 
 
 
3. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2011.(III.21.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
(13. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı  

 
 
Szóbeli kiegészítés 
 
Skoda Ferenc: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 2012. január 1-
jével módosult. Egyrészt a törvény megszüntette a lakásfenntartási támogatást, ezt a rendelet-
bıl ki kell emelni. A normatív lakásfenntartási támogatást a testület hatáskörébıl áthelyezte a 
jegyzı hatáskörébe. A törvény felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy lakókörnyezet vizs-
gálathoz kösse a támogatás megállapítását. Ezt a három módosítást vezetnénk át a rendeleten. 
Továbbá két kisebb korrigálást javasolnék, melyet az anyagon kérnék átvezetni. Az 1. §-ban 
olvasható lakásfenntartási támogatás, ami a 16. § (1) bekezdését érinti az új mondat a lakás-
fenntartási támogatás jegyzıi megállapításának megállapítására való jogosultság feltétele, 
hogy a kérelmezı lakókörnyezete rendezett legyen. A másik módosítás a 2.§(2) bekezdés-



 9 

ben…míg az 1. § (2) bekezdésében szereplı ”és a 31/A. §-ban” szövegrész helyébe „a 31/A. 
§-ban, valamint a 16. §-ban” szereplı szövegrész lép. Kérem a testületet az elhangzott változ-
tatásokat, támogatni szíveskedjenek.  
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: Egy törvény lekövetésérıl 
van szó, ennek ellenére örömmel vettük, hogy a bizottság hatáskörébıl ez kikerült. A helyi 
lakásfenntartási támogatás megszőnése is könnyebbség a bizottságnak, akik nem kapják 
azoknak hátrány. Megtöbbszörözıdött a kérelmezık száma az utóbbi idıben. A rendelet-
módosítást elfogadásra javasoljuk.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt 
 
Bognár Jenı: Értem, hogy a szociális bizottság örömmel veszi, hogy ki kerül a hatáskörében. 
Azt még nem látom, hogy az a bizonyos lakókörnyezet vizsgálat, hogy fog megvalósulni, 
mert ebbıl komoly ütközések várhatók. Bízzunk benne, hogy érvényt szereznek ennek jegyzı 
úrék.  
 
 
Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatás és szo-
ciális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról szóló rendelet-tervezet és a jegyzıkönyv mellékletét képezı 2/2012.(I.24.) önkormány-
zati rendeletet – egyhangúlag 8 igen szavazattal - megalkotta. 
 
 

 
4. A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának meghatározása 

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

 
Szóbeli kiegészítés 
 
Skoda Ferenc: A decemberi ülésen tárgyalta mindig a testület az anyagot, az idén a volán ezt 
a témát elhalasztotta, ez most január 10-én megérkezett azzal a javaslattal, hogy 2012. február 
1-jétıl 6-6,3 %-os emelésre kerülne sor, ebben benne van a 27 %-os áfa emelés is. Az Zrt. 
következı javaslatokat tette a különbözı viteldíjakra. Menetjegy 170 Ft, kombinált bérlet 
3.625 Ft/hó és a tanuló és nyugdíjas bérlet 1.115 Ft/hó. 
 
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 változtatás nélkül el-
fogadásra javasolja.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt 
 
Bognár Jenı: Emellett külön szolgáltatást is biztosítanak a volán vezetıi, hogy vasárnap a 
misérıl hazaviszik az embereket, vagy Orbán napkor kiviszik az embereket és visszahozzák a 
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hegyrıl. Jó a kapcsolatunk a volánnal, és bízzunk benne, hogy a vállalat nem kerül olyan 
helyzetbe, hogy komolyabb emelést kell végrehajtaniuk, vagy járatokat csökkenteni.   
 
 
Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi autóbusz-közlekedés 
viteldíjának megállapításáról szóló 26/2008.(XII.23.) KT rendelet módosításáról szóló és a 
jegyzıkönyv mellékletét képezı 3/2012.(I.24.) önkormányzati rendeletet – egyhangúlag 8 
igen szavazattal - megalkotta. 

 
 

5. A 2012. évi iskolatej program jóváhagyása 
(5. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı  

 
 
Szóbeli kiegészítés 
 
Skoda Ferenc: A 2011. évi költségekkel elszámoltunk, összesen majdnem 2 millió Ft-ba ke-
rült az elmúlt évi iskolatej program. 500 000 Ft az állami támogatást kaptunk, és ehhez 1,5 
millió Ft volt az önkormányzati támogatás. 220 gyerek vett részt a programban 2011-ben. 
2012-ben is folytatnák február 6-tól június 30-ig. Azért, csak június 30-ig mivel bizonytalan 
még az iskolák sorsa. 220 gyerekkel számoltunk erre az idıszakra is, a kakaót javasolnánk. A 
különleges tejtermékek összege túl nagy, és az állami támogatás kevesebbre jön ki, ezért ma-
radtunk a kakaónál. 220 gyerekkel számolva a bruttó ár 1 119 000 Ft, ebbıl az állami támoga-
tás 303 000 Ft, így 815 000 Ft önerı szükséges. Azért nem február 1-jétıl kötnénk meg a 
szerzıdést, mert akkor egy harmadik szerzıdést is kellene kötni arra az egy hétre, ezért in-
kább február 6-tól kötnénk meg. Kérem a testületet támogatni szíveskedjék a határozati javas-
latot.  
 
Bognár Jenı: Mi a tapasztalat?  
 
Kemény Lajos: Az óvodában tejet fogyasztanak a gyerekek, az általános iskolában és a gim-
náziumban kakaót. Évek óta meghatározott db szám érkezett az iskolába. Ennek voltak felelı-
sei, akik figyelték, hogy kellı darab szám érkezik-e az intézményekbe. Ha csökkent az érdek-
lıdés, akkor csökkentettük a db számot is. Ezt a jövıben is tudjuk alkalmazni. A meghatáro-
zott db számba mindig sikerült beleférni. A rászorultak körében ezt továbbra is biztosítani 
kell. Nagy jelentısége van az iskola tej programnak.  
 
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, és elfoga-
dásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: Tárgyaltuk. Köszönjük a 
lehetıséget. A határozatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja bizottságunk.  
 
H o z z á s z ó l á s 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Fontos lenne a gyerekeknek a jó fehérjével való ellátása, a 
tejivásra való rászoktatása. A heti 3-szori 2 dl kakaó sokaknak jelent fehérje utánpótlást. Sze-
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retném megköszönni mindenkinek a támogatást, és úgy gondolom, hogy ez a 815 000 Ft jó 
helyre kerül.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
5/2012.(I.19.) önkormányzati határozata 
 
2012. évi iskolatej program végrehajtásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete; 
 
a.) a 2012. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 

116/2011.(XII.14) VM rendelet alapján - csatlakozik a 2012. évi 
iskolatej programhoz (2012. február 6. - 2012. június 15. között), 
egyben a TOLNATEJ Zrt.-vel (7100 Szekszárd, Keselyüsi u. 26.) 
az iskolatej szállítására, értékesítésére vonatkozó szerzıdést 
jóváhagyja, 

 
b.) az iskolatej program ezen ütemének lebonyolításához 815 479 saját 

forrást biztosít a városi önkormányzat 2012. évi költségvetésében, 
 
c.) egyúttal a 2011. évi Iskolatej Programhoz való csatlakozásról szóló 

4/2011.(I.20.) önk.-i határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidı: 2012. január 31. (szerzıdéskötésre és 
               2012. december 31. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester  
              (a szerzıdés aláírásáért) 
              Kemény Lajos fıigazgató  
              (a program gyakorlati lebonyolításáért) 
 
Határozatról értesül: Kemény Lajos fıigazgató 
 pénzügyi iroda  
 irattár 

 
6. Cigány árok I/a üteme rekonstrukciójáról szóló pályázat benyújtásának jóváhagyása 

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

  
Szóbeli kiegészítés 
 
Adorjáni Márta: 2010-2011-ben elkészült a Cigányárok rekonstrukció elsı üteme. 2010-be 
benyújtott pályázat nem adott lehetıséget, a tejes rekonstrukcióra. Ezért döntött úgy, hogy két 
szakasz bontjuk a felújítást. 2011-ben elıkészületeket tettünk arra, hogy pályázatot nyújtsunk 
be az új Széchenyi Terv Dél-dunántúli Operatív Programnak a helyi és térségi jelentıségő 
vízvédelmi rendszerek fejlesztésére. Úgy gondoltuk, hogy csatlakozunk, hogy közösen a 
Szekszárdtól délre esı településekkel és a Duna-Sió Menti Vizi társulattal valamint a Közép-
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dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi Üzemmérnökségével. Sokkal nagyobb területre, és 
egy átfogó vízrendezésre került volna sor. Ez érintette volna a Lajvér patakot, mederkorrekci-
óval Bátaszék belterülete elıtt rákötésre került volna a Sió csatornára a Lajvér patak. Megnyi-
tásra került volna zsizsáki árok. Ez a pályázat meghiúsult, mivel a vízügy terén változások 
volt, és nem volt lehetıség a közös pályázat beadására. Lépéseket tettünk, hogy az önkor-
mányzat önállóan tudjon a Cigányárok befejezı szakaszának felújítására nyújtanánk be pályá-
zatot, ehhez szükséges a testületi döntésérıl szóló határozat. Ennek a beruházásnak a rész 
érteke 131 356 000 Ft, ennek a 90 %-át lehet pályázati támogatásként megigényelni, ehhez az 
önkormányzat 13 136 000 Ft-ot kellene hozzátenni. Ez nem az idei költségvetést terhelné 100 
%-ban. A pályázat benyújtása február végén történik. Annak elbírálása, akkor az engedély és 
kiviteli tervek elkészítése, a közbeszerzés is elhúzódik. A beruházás áthúzódna 2013-ra. Me-
derburkolásra a Fürdı utcától a Kövesdi árokig a már megépült burkolathoz igazodóan, a Jó-
zsef Attila utca és a Cigányárok keresztezıdésében lévı csıáteresz átépítésére, valamint tor-
kolati mőtárgy építésére. Ez jelentené a Cigányárok tényleges megoldását, ez állna egy zsilip 
rendszerbıl, ami a Kövesdi árok magas vízállása esetén lezárható lenne. Ráépítésre kerülne 
még egy átemelı szivattyú, ha a zsilip lezárt állapotban van, akkor árokba összegyőlt vizet 
átemelné a Cigányárokba Ahhoz, hogy a pályázatot be tudjuk nyújtani szükség, van a testület 
határozati javaslatára.  
 
 
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: Egyetértünk azzal, hogy a Cigány-
árok további építését folytatni kell és ehhez a lehetıséget meg kell adni, és a bizottság elfoga-
dásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt 
 
Bognár Jenı: Az a pillanat következett be ¾ évvel ezelıtt, hogy mindenki felismerte a nagy 
projekt lehetıségét. Nem mi kezdeményeztük ezt, hanem a székesfehérvári igazgatóság. Több 
tárgyalást folytattunk, és úgy nézett ki, hogy ez megvalósul, amit eltervezetünk, de az utolsó 
pillanatban ez meghiúsult. Javasolták, hogy Bátaszék ezt a pályázatot önállóan nyújtsa be.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
6/2012.(I.19.) önkormányzati határozata 
 
Cigány árok I/a. üteme rekonstrukciójáról szóló pályázat benyúj-
tásának jóváhagyásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Dél-
Dunántúli Operatív Program „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése” címő DDOP-5.1.5/B-11 kódszámon kiírt pá-
lyázatára pályázat benyújtását határozza el a Bátaszék Cigány árok I/a 
üteme, Fürdı utcától a Kövesdi árokig terjedı szakasz rekonstrukció-
jának támogatásáért. 
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A projekt összköltségét a képviselı-testület bruttó 131.356.000 Ft-ban 
állapítja meg, melynek megvalósításához bruttó 13.136.000 Ft saját 
forrást biztosít az önkormányzat 2012. évi illetve 2013. évi költségve-
tése terhére. 
 
Határidı: 2013. december 31. 
Felelıs: Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: építési és városüz. iroda 
 pénzügyi iroda 
 irattár 

 
 
7. Külterületi földutak felújításához önkormányzati támogatás biztosítása  

(12. 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: A bizottsághoz több igény érkezett 
be, hogy külterületi földút felújításra kérnének támogatást. Elég hosszasan tárgyaltuk, hogy 
miként oldható meg. A földek nagy része önkormányzati földút így támogatást biztosítani 
kell. Egy kompromisszumos megoldást találtunk és a 3. számú határozati javaslatot javasolja 
bizottságunk, miszerint a külterületi földutak felújítása érdekében az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében e célra külterületi mezıgazdasági utak fejlesztése elnevezéső mezıgazdasá-
gi alapot hozzon létre 1 000 000 Ft összeggel, és meghatározott feltételrendszer mellett, to-
vábbá kérje fel a város jegyzıjét, hogy a 2012. évi önkormányzati költségvetés vitájára készít-
se el az alapból nyújtandó támogatás feltételeit.  
 
Bognár Jenı: Kismıdi Lázár keresett meg bennünket 2011. novemberében. Mi azt mondtuk, 
ha ık ebbe lépnek, akkor megnézzük a lehetıségeinket. Tudomására jutott, hogy van egy pá-
lyázati lehetıség. A bizottsági ülésen részt vett Kismıdi Lázár, és tájékoztatott bennünket, 
hogy sajnos a pályázat benyújtása meghiúsult, mert nem fért bele abba a pénzbe, amiben ık 
gondolkodtak. İk 10-12 millió Ft-ot terveztek. Úgy döntött a bizottság, hogy ha azok a gaz-
dák, akik érintettek, saját erıvel hajlandóak beszállni, akkor az önkormányzati is ebbıl a tar-
talékból Kismıdi úr által kért összeget megpróbálja biztosítani. Azért vagyunk óvatosak, mert 
biztos, hogy mások is megpróbálnak élni ezzel a lehetıséggel. Az iparosok felé fordítottuk 
eddig a figyelmünket jobban, és a mezıgazdasággal nem foglalkoztunk. Úgy gondolom a 
bizottság bölcsen döntött.  
 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
Dr. Bonnyai József: Engem is kerestek meg gazdák, és beszéltünk errıl a dolgokról, hogy 
miként lehet a külterületi utakon valamit mozdítani. Elmondtam nekik, ha a gazdák valami-
lyen mutatószám alapján hajlandóak lennének hozzájárulni ahhoz, hogy ezt a problémát ke-
zelni lehessen, akkor az önkormányzat se tudna kihátrálni. Azt javasoltam, hogy próbáljanak 
egy földtulajdonosi társulást létrehozni, amelyben meghatároznák, hogy saját köreikbıl, ki 
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milyen feltételrendszer alapján tenne be a közös alapba valamekkora összeget éves szinten, és 
az önkormányzat és a szövetkezet is szintén hozzájárulna. Önkormányzati társulás mőködése 
szerint behatárolnák, hogy mikor hova lehetne azt a kispénzt elhasználni. Azóta se jöttek visz-
sza és nem jelezték, hogy van egy ilyen gondolat, és hogy kik lennének, és ehhez kérnék a 
segítséget. Ha ık ezt megteszik, és van egy életképes közösség, aki anyagilag is tenni képes, 
akkor megvalósítható lenne.  
 
Bognár Jenı: A Kismıdi úr mellett szól, hogy ı egy bizonyos társaságot megszólított. Ez 2,5 
km útról van szó ez esetben. Fıleg gyümölcsöst érint. A pályázati feltételeknek megfelel, 
mert az út rávezet a Kövesdi útra. Felvetıdött a vadásztársaság összege elkülönítve.  
 
Dr. Bonnyai József: Az nem a vadásztársaságé, hanem a föld tulajdonosi közösségé, és an-
nak a felhasználásáról minden évben dönthetnek, hogy mire használják, vagy felosztják egy-
más között. Lehetne ebbe pár millió Ft-ot összehozni. 12 e hektár a város termıföld határa, 
hogy ebben hány szurdik út, földút van, nehéz ezt szinkronba hozni. Itt egy-két nagyobb föld-
területtel rendelkezı gazdának az élére kellene állnia. Lehet úgy gondolják, hogy az önkor-
mányzatnak kéne az élére állni.  
 
Bognár Jenı: Most van egy gazdálkodó, aki ennek az élére áll, aki a 2,5 km-es szakaszon 
lévı földtulajdonosok nyilatkoznak, hogy a saját erıt hozzáteszik, és ehhez az alaphoz majd 
fordulni tudnak.  
 
Dr. Kostályné Dr. Kovács Klára: Mielıtt az ülésre jöttem, akkor járt nálam Osváth András, 
aki emlékeztetett arra, hogy a pályázat kiírásra került, hogy mi korábban egyszer beszéltünk a 
szennyvíz telep mellett elmenı útról, mely a bátai töltésre visz. Annak volt egy 40 millió Ft-
os költségvetése, ha jól emlékszem. Bejöttem a pénzügyi irodavezetı úrnak mondtam ezt a 
lehetıséget, és hogy ennek a 25 %-a 12 millió Ft, és ismerve a jelenlegi helyzetet nem jöttem 
ezzel a lakossági igénnyel, amely két alapon is nyugszik. Az egyik az volt, hogy el tudják 
elkerülni a várost, és úgy menjenek a bátai határba, a másik pedig a Vörösmarty utcában la-
kók megkerestek, hogy a házak tönkremennek a nagy gépektıl. Az ülés elıtt fél órával megje-
lent Osváth András, aki szintén képvisel egy csoportot, és anyagi erıt nem kímélve ebbe a 
pályázatba gondolkodik. Ezzel kicsit meg vagyunk csúszva, mivel a pályázat 31-én lezárul, 
hacsak nem rendelkezik a hivatal kész tervekkel erre a szakaszra. Nekem ötletem volt, de le-
tettem róla, ezt mások szeretnék megvalósítani. A 12 millió Ft-ot a gazdák összeadnák, mert 
ez nem egy elérhetetlen összeg. A balesetet veszélyt is csökkentené ha a Kossuth és Vörös-
marty utcán nem mennének nagy gépjármővek. Osváth András elmondta, hogy az elmúlt év-
ben is írtak ki zsák települések számára pályázatot, ami 100 %-os támogatást adott, olyan út 
építésére mely ezekrıl a településekrıl kivezet. Ezt az idei évben is lehet, hogy kiírják, hogy 
akkor talán Bátáig érhet a szilárdút a régi vasúti töltésen. Tudom, hogy erre senki nem ké-
szült, de erre késıbb visszatérhetünk.  
 
Adorjáni Márta: A pályázat beadása január 31-én zárul. Rendelkezni kell jogerıs építési 
engedéllyel az útra vonatkozóan, illetve záradékolt kiviteli tervel. Ennek kivitelezése lehetet-
len. A másik, hogy maga a pályázat csak földutak, és kıszórásos hengerelt utakra vonatkozik. 
Az elıbb említett út korábban beton út volt, így ez kiesik. A harmadik probléma ezzel az úttal, 
ez a Tsz tulajdonába van, és akkor úgy döntöttünk, hogy az önkormányzat átveszi ezt a Tsz-
tıl, erre vonatkozó levél elment a Tsz-hez. Nagy úr akkor azt ígérte, hogy igazgatósági ülés 
elé viszi, és döntést követıen történne sor az átadás átvételre. Ez mind a mai napig nem tör-
tént meg. A legnagyobb baj a január 31-i határidı, és hogy nem lehet szilárdút burkolatra pá-
lyázni.  
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Bognár Jenı: Foglalkozni kell Kismıdi Lázár felvetésével. İ is tisztában van azzal, hogy az 
eredeti megoldás, amit elképzeltek nagyon nagy összeg. Kevesebb összegbıl, ha a gazdatár-
sak segítik, akkor az önkormányzat is támogatja. 
 
Skoda Ferenc: A 3. számú határozat melyet a pénzügyi bizottság is támogat, úgy hangzik. 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testületet a külterületi földutak felújítása érde-
kében az önkormányzat 2012. évi költségvetésében e célra külterületi mezıgazdasági utak 
fejlesztése elnevezéső mezıgazdasági alapot hozzon létre 1 000 000 Ft összeggel, és meghatá-
rozott feltételrendszer mellett. A képviselı-testület felkéri a város jegyzıjét, hogy a 2012. évi 
önkormányzati költségvetés vitájára készítse el az alapból nyújtandó támogatás feltételeit.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
7/2012.(I.19.) önkormányzati határozata 
 
külterületi földutak felújítására támogatási alap létrehozásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a külterületi 
földutak felújítása érdekében az önkormányzat 2012. évi költségvetés-
ében e célra „Külterületi mezıgazdasági utak fejlesztése” elnevezéső 
mezıgazdasági alapot kíván létrehozni 1 000 000 Ft összeggel és 
meghatározott feltételrendszerek mellett. 
 
A képviselı-testület felkéri a város jegyzıjét, hogy a 2012. évi ön-
kormányzati költségvetés vitájára készítse el az alapból nyújtandó tá-
mogatás feltételeit. 
 
Határidı: 2012. március 31.  
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
 
Határozatról értesül: építési és városüzemeltetési iroda 
 pénzügyi iroda 
 irattár 

 
 
8. Bátmalom Kft. területvásárlási kérelme 

(11. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Adorjáni Márta irodavezetı  

 
Szóbeli kiegészítés 
 
Adorjáni Márta: A Bátmalom Kft. a tulajdonában lévı volt Malom területéhez telek kiegé-
szítésként területrészt kíván megvásárolni az ingatlanokkal közvetlenül határos a Kövesdi 
árok és Malom utcai telkek között elterülı önkormányzati tulajdonban lévı területbıl. Ez egy 
2.500 m2-es területrész. A kérelmezı ezrét a részért 800.000 Ft + áfa összeget ajánlott fel. 
Korábbi években a testület a dr. Hermann Egyed utca mellett lévı lakóépületek építésére 
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szolgáló építési telekre 1300 Ft/m2 + ÁFA árat. Ebben az esetben a telek eladási ára 320.- Ft + 
ÁFA m2 árnak felel meg, szemben a korábban eladott ingatlanok árával. 
 
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. Egyetértünk, hogy az a kérelmezı által javasolt ár nagyon alacsony, és ezen az áron nem 
kívánjuk értékesíteni a területet. Módosító javaslattal élt bizottságunk, miszerint az ajánlati 
vételáron nem javasolja az érintett ingatlan eladását, de javasolja a képviselı-testületnek, 
hogy a telek értékesítésétıl magasabb vételi ajánlat esetén ne zárkózzon el. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
Dr. Bonnyai József: Most veszünk kijjebb magasabb áron egy hasonló nagyságú területet. Én 
is úgy gondolom, hogy az ár, amit ajánl alacsony.  
 
Bognár Jenı: Még az is elképzelhetı, hogy ennél alacsonyabb áron is megtudja vásárolni, 
abban az esetben, ha olyan beruházást hoz ide, amely munkahelyteremtéssel jár.  
 
 
A PGB által elhangzott módosító javaslat került megszavazásra miszerint az ajánlati vétel-
áron nem javasolja az érintett ingatlan eladását, de javasolja a képviselı-testületnek, hogy a 
telek értékesítésétıl magasabb vételi ajánlat esetén ne zárkózzon el, melyet képviselı-
testület tagjai – egyhangúlag 8 igen szavazattal – elfogadtak. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
8/2012.(I.19.) önkormányzati határozata 
 
Bátmalom Kft. területvásárlási kérelmérıl 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bátmalom 
Kft. (7140 Bátaszék, Szentháromság tér 22.) ügyvezetı igazgatója ál-
tal, az önkormányzat tulajdonában lévı 744/20 hrsz.ú, 7136 m2 nagy-
ságú ingatlan megvételére tett 800.000.- Ft + ÁFA ajánlatát nem fo-
gadja el, ezen az áron az ingatlant nem értékesíti. 

 
Határidı: 2012. január 31. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: Bátmalom Kft. 

 építési és vároüz. iroda 
 irattár 



 17 

 
9. Demény Lajos önkormányzati tulajdonú föld vásárlási kérelme 

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

 
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: Egy vásárlási kérelem érkezett ön-
kormányzati tulajdonú földre. Bizottságunk megtárgyalta, és úgy döntött, hogy ne értékesítse 
a földterületet, hanem maradjon továbbra is haszonbérbe.  
 
Kérdés és hozzászólás nem volt 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
9/2012.(I.19.) önkormányzati határozata 

 
Demény Lajos Bátaszék, Széchenyi u. 12. szám alatti lakos földvá-
sárlási kérelmérıl  
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Demény La-
jos bátaszéki lakos által – az önkormányzat tulajdonában álló 0193/17 
hrsz-ú (1022m², 2,84 Ak), a 0193/18 hrsz-ú (1122m², 3,12 Ak) és a 
0193/19 hrsz-ú (1191m², 3,31 Ak) szántó mővelési ágú földingatlanok 
– megvásárlására tett vételi ajánlatát elutasítja, de kérelmezınek egy-
úttal lehetıséget biztosít a megvásárolni szándékozott területek továb-
bi haszonbérletére. 
 
Határidı: 201. január 30. 
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı 
              (a határozat megküldéséért) 
  
Határozatról értesül: Demény Lajos kérelmezı 

 
 

 
10. 115/2011.(XI.07.) önkormányzati határozat módosítása 

(Szóbeli elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 

 
 
Szóbeli kiegészítés 
 
Adorjáni Márta:  Benyújtottuk a LEADER pályázatot. A hiánypótlásra felszólító levélben a 
pályázat kiírója kérte, hogy kerüljön pontosításra a Tájház címe. Ezen apró módosítás miatt 
került ez testület elé. Kérem a határozati javaslat támogatását.  
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Kérdés és hozzászólás nem volt 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
10/2012.(I.19.) önkormányzati határozata 

 
115/2011.(XI.07.) önkormányzati határozat módosítása  
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
115/2011.(XI.07) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint mó-
dosítása.  
 
A határozat elsı mondata helyébe a következı lép: 
 
„Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázat be-
nyújtását határozza el a bátaszéki Tájház (7140 Bátaszék, Szabadság 
u. 24. szám, 831 hrsz) felújításának támogatásáért”. 
 
Határidı: 2012. február 5. 
Felelıs: Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül:  pénzügyi iroda 
 építési és városüzemeltetési iroda 
 Petıfi Sándor Mővelıdési Ház 
 irattár 

 
 
11. Vituska Anna Zsuzsanna bátaszéki lakos faátültetésre való kötelezése (ZÁRT ülésen) 

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

 
 
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, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
11/2012.(I.19.) önkormányzati határozata 
 
Vituska Anna Zsuzsanna bátaszéki lakos faátültetésre való köte-
lezésérıl 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 9. 
§-ának (1) bekezdésében kapott jogkörében eljárva – figyelemmel a 
települési környezet védelmérıl szóló 12/2004.(VII.1.) KTR rendelet 
35. §-ában foglaltakra – Horváth Györgyi Bátaszék, İz u. 62. szám 
alatti lakos által benyújtott fellebbezésének részben  
 

h e l y t    a d , 
 

és a polgármester 7427-6/2011. számú határozatának rendelkezı ré-
szében szereplı b.) pontot akként módosítja, hogy Vituska Anna Zsu-
zsanna Bátaszék, İz u. 64. szám alatti lakos 21 db tujafát köteles át-
ültetni a meghatározott idıre és távolságra. 
 
A képviselı-testület a határozat egyéb rendelkezésit változatlanul 
hagyja. 
 
A képviselı-testület felhívja a panaszos figyelmét, hogy a Bírósági 
Kollégium BH1985.58. számú állásfoglalása szerint: „A fák az em-
beri környezetet védik, kellemesebbé, szebbé teszik. Porelvonó, leve-
gıtisztító hatásuk folytán a lakókörnyezet javításában fontos szere-
pet töltenek be. A fák telepítése, a meglevı növényzet megóvása ál-
talános környezetvédelmi érdek. Ezért a szomszédjogi vitákban álta-
lában nem kerülhet sor fák kivágásának elrendelésére.”  
 
E határozat ellen az Ötv. 11. § (1) bekezdése értelmében fellebbezés-
nek helye nincs, azonban a határozat kézhezvételétıl számított 30 na-
pon belül a szekszárdi Városi Bírósághoz címzett, de Bátaszék város 
polgármesterénél vagy a bíróságnál benyújtott keresettel lehet élni, 
melyben az érintett a határozat megváltoztatását kérheti. A keresetet 3 
példányban kell benyújtani. 
 
Határidı: 2012. január 31. 
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı 
             (a határozat megküldéséért) 
  
Határozatról értesül: Horváth Györgyi fellebbezı                              

 Vituska Anna Zsuzsanna kötelezett 
 irattár 

 
 
 
 




