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J e g y zı k ö n y v  
 
 
Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én 15.15 

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, Partiné Harcsa Magdol-
na, képviselık (összesen: 9 fı) 
 

Távol maradt: - 
 

Tanácskozási joggal megjelent: Skoda Ferenc jegyzı, 
 Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra aljegyzı, 
 Dr. Puskás Imre Tolna megyei közgyőlés elnöke, 
 Schäfer István NNÖ elnök,  
 Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı,  
 Adorjáni Márta építési és városüzemeltetés irodavezetı, 
 Takácsné G. Mária ig.-i szoc. csoportvezetı, 
 Kemény Lajos B-A-P MOK fıigazgató, 
 Papp Zsuzsanna mb. óvodavezetı, 
 Kiss Lajos Bát-Kom 2004. Kft. ügyvezetı, 
 Sági Lajosné könyvtárvezetı, 
 Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezetıje, 
 Dudásné Szıts Anna Alisca Bau Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı 

 Nagy Tibor Bátaszéki Önkéntes Tőzoltóság Köztestület pa-
rancsnok 

 Péter József Bátaszéki Önkéntes Tőzoltóság Köztestület elnöke 
 
(Sümegi József képviselı úr 15.15-kor kiment) 
 
 
Bognár Jenı polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, a meghívottakat, a tévé nézı-
ket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 8 képviselı jelen van. Ezután, javasla-
tot tesz arra vonatkozóan, hogy a napirendi pontok a meghívóban szereplı sorrendben kerül-
jenek tárgyalásra, valamint a 3. napirend kerüljön levételre. 
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Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatok alapján – egyhangúlag, 8 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 
 
• Kérdések 
 
• Interpellációk, bejelentések 
 
 
N a p i r e n d i  p o n t o k :  
 
1.  A városi Tanuszoda 2011. évi üzemeltetésének tapasztalatai 

(32. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Dudásné Szıts Anna ügyvezetı 
 

2. A Bátaszéki Önkéntes Tőzoltóság Köztestületével kötendı együttmőködési megálla-
podás jóváhagyása 
(34. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  
 

3. Bátaszék Város Önkormányzat saját bevételeirıl és fizetési kötelezettségeirıl szóló 
2012-2015. évi középtávú terv elfogadása 
(29. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  
 

4. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása  
(28. sz. elıterjesztés)  
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 

5. A Keresztély Gyula Városi Könyvtár SZMSZ-nak jóváhagyása 
(35. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra aljegyzı  
 

6. Tájékoztató a 2011.évben lefolytatott belsı ellenırzések tapasztalatairól 
(31. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  
 

7. Bátaszék város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 4. számú módosítása 
(27. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı  
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8. Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodásához kapcsolódó szakfeladatok megha-
tározása 
(33. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı  

  
9. Külterületi földutak felújításához önkormányzati támogatás biztosítása 

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

  
10. A bátaszéki Vöröskereszt támogatásáról 

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

11. Helyi személyszállításra kötött közszolgáltatási szerzıdés 1. számú módosítása 
(41. sz. 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 tevé-

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

 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
Bognár Jenı: Gratulálok a civil szervezetek, hogy a bátaszéki farsangot február 11-én meg-
szervezték a hideg és a hó ellenére megszervezték. 11-én az Alisca Bau évzáró értékelıjén 
vettem részt. Reméljük, hogy az idei év sikeresebb lesz, mint a múlt évük volt. 21-én Húsha-
gyó bálon vettem részt. Két alkalommal részt vettem a zeneiskolások koncertjén. Nagyon sok 
tehetséges gyerek van. Gratulálni tudok. Tőzoltók közgyőlésén vettem részt. Új parancsnokot 
választottak. Részt vettem a Felvidékiek közgyőlésén. Szurkolói ankéton voltam. Nagyon 
lelkesek ezek a fiatal emberek. Bátaszéki sapka, sál készült. A TETT rajzpályázatra beérkezett 
bátaszéki rajzok Bátaapátiban kerültek kiállításra. Nagyon büszke voltam, amikor láttam a 
kiállítás anyagát. 8 gyereket díjaztak. Farkas Fanni 4. osztályos, Szabó Dalma 1. osztályos, 
Nyerges Imre 8. osztályos, Abronci Nikolett 6. osztályos, Faragó Fanni 5 osztályos tanuló, 
Göbli Bettina, és Tóth Eszter rajza került díjazásra. Szőcs Brigitta gimnáziumi tanuló kiemelt 
pályamunkát küldött be. Arra sarkaltam az érintett TETT települések polgármestereit, hogy 
küldjük el az erımőbe, mert olyat alkotott, ami magába foglalja ezt az egész gondot. Március 
6-án a nyugdíjasoknál voltam nınapi köszöntın. 9-én Nagy László tanár úr elıadását hallgat-
tam meg a könyvtárban. Izraelrıl tartott egy kiállítást. Nagy érdekes elıadás volt. 9-én este az 
ipartestület ülésen voltam. 10-én a Német egyesület közgyőlésen voltam. Március 15-én a 
gimnázium által tartott városi ünnepségen vettem részt. Jó érzés volt, ezen az ünnepségen 
részt venni. Köszönöm mindenkinek, aki ebben részt vett.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
28/2012.(III.22.) önkormányzati határozata 
 
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 
tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 14, 15, 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 27/2012.(II.09.), valamint a 150/2011.(XII.15.) 
önk.-i határozatok, mint lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, 
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. A városi Tanuszoda 2011. évi üzemeltetésének tapasztalatai 

(32. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Dudásné Szıts Anna ügyvezetı 

 
 
Szóbeli kiegészítés 
 
Dudásné Szıts Anna: A közel múltban nagytakarítás volt az uszodában. A kisebb javításo-
kat, és a felújításokat elvégeztük. A nagyobb munkákra nyár folyamán kerül sor.  
 
 
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: Tárgyalta az elıterjesztés. Ügyveze-
tı asszony részletes tájékoztatót adott az elmúlt év üzemeltetési tapasztalatairól. Örömmel 
látom, hogy a fiatalok kihasználják az uszoda adta lehetıséget a délelıtt órákban. Délutánon-
ként pedig már sportszerően használják az uszodát a diákok. Elhangzott, hogy a civil szerve-
zetek, nem igazán használják az uszodát. Ezt mindenképpen fel kell erısíteni. A bizottság 
javasolja a beszámoló tudomásul vételét.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
Bognár Jenı: Szeretném elmondani, hogy nagyon komoly tárgyalásokat folytattunk a mi-
nisztériummal, a PPP programmal kapcsolatban. Úgy volt, hogy az állam visszaveszi az 
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uszodát. Az államtitkár elıször az önkormányzattal tárgyalt, külön lejöttek Pestrıl ellenırzést 
tartottak. Külön tárgyaltak az Alisca Bau vezetésével többször, majd tárgyaltunk közösen. 
Elkészültek a felmérések. Az utolsó tárgyalás után úgy álltunk fel, hogy az Alisa Bau és a 
minisztérium aláírják a szerzıdést 1-2 héten belül, de erre nem került sor, mert visszaléptek. 
Szerettünk volna, hogy a kötelezettségeken változtatni tudjunk, hogy a környezı települések-
rıl idejárnak a gyerekek, ingyen. Nekünk ez havi 5 millió Ft-ba kerül, és némi hozzájárulás 
jól jönne. Az új oktatási törvény eléggé kibıvíti a sportolási lehetıségeket. Meggyızıdésem, 
hogy egy generációnak fel kell nıni, ık most 2-3 évesek. Van egy ilyen létesítmény, akkor rá 
kell szorítani a gyerekeket az egészségük érdekében is, és azért is, hogy minél jobban ki le-
gyen használva az uszoda. Úszó szakosztály van kialakulóban, és büszkék vagyunk az úszó-
inkra, mert már most szép eredményeket érnek el. Köszönöm az Alisca Bau munkáját. Tiszta-
ság és rend van az uszodában, és szívesen járnak más településekrıl hozzánk. Szerettük volna, 
ha lett volna egy kis wellnes részleg, de utólag, kiderült, hogy szerencse, hogy nem léptük 
meg, mert komoly pénzeket kell volna fizetni a PPP programon belül ezért a pluszért.  
 
 
Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a városi Tanuszoda 2011. 
évi üzemeltetésének tapasztalatai szóló beszámolót –  egyhangúlag, 9 igen szavazattal – 
tudomásul vette. 
 
 
 
2. A Bátaszéki Önkéntes Tőzoltóság Köztestületével kötendı együttmőködési megálla-

podás jóváhagyása 
(34. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  

 
 
Szóbeli kiegészítés 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e 
 
Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok: Nincs kiegészítés. Elfogadásra javaslom, azzal, amit a 
pénzügyi bizottság ülésén beszéltünk.  
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk tárgyalta elég hossza-
san az elıterjesztést. Az együttmőködési megállapodást elfogadásra javasolja a konkrét ösz-
szeg nélkül. Javasolja továbbá, hogy a konkrét hozzájárulás összegére akkor térjen vissza a 
képviselı-testület, amikor ismertté válik, hogy az önkormányzati tőzoltóság milyen mértékő 
állami normatívát fog erre az évre kapni. 
 
Skoda Ferenc: A tőzoltóságokkal kapcsolatos jogszabályok is változáson mentek keresztül. 
Január 5-én léptek hatályba a központi változások. Ezen változások lényeg, hogy a december 
31-én mőködı önkéntes tőzoltóságok a jelenlegi feltételekkel 2012. április 30-ig mőködhet-
nek. Ezt követıen át kell alakulni önkormányzati tőzoltóssággá, ahhoz hogy állami normatí-
vában részesüljenek. Ezt a célt szolgálja, az az együttmőködési támogatás mely ez elıterjesz-
tésben szerepel. Fontos, hogy az önkormányzati törvény 8. §. (1) bekezdésében foglaltak sze-
rint az önkormányzat kötelezı feladata közé tartozik a helyi tőzvédelemrıl való gondoskodás. 
Ez jelenik meg a tőzoltóságról szóló törvény 28. §. (1) bekezdésében, mely úgy szól, hogy a 
képviselı-testület a hivatásos tőzoltósághoz hozzájárulhat, az önkormányzati tőzoltóság fenn-
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tartásához, mely a területén mőködik hozzájárul. Az együttmőködési megállapodással nem 
volt gond a pénzügyi ülésen, a „problémát” az 500 Ft/fı/év hozzájárulás jelentette. Kiosztásra 
került a tőzoltóság 2012. évre szóló bevételi kiadásának anyaga, mely tartalmazza az állami 
támogatást is. Utánanéztem annak, hogy miért 500 Ft. 2006-ban hagyta jóvá a testület a tőzol-
tóság köztestületté történı átalakítást, és jóváhagyta akkor s támogatási szerzıdést. Ebben a 
határozatban szerepelt az, hogy Bátaszék város önkormányzata évente 500 Ft/fı hozzájárulást 
fizet a fenntartáshoz, mely támogatás 2007. január 1-jétıl folyamatosan megkapja. Ez az 500 
Ft-os díj nem túlzott. Kérem a testületet, hogy a tőzoltóság mőködésének a biztosításához 
szavazza meg az 500 Ft/fı/év díjat. Az együttmőködési megállapodást kiküldtük Alsónyék, 
Bátaapáti, Báta, Mórágy, Pörböly községeknek. Ebbıl Alsónyék, Bátaapáti, és Mórágy már 
elfogadta, Pörböly hétfın tárgyalja, Báta pedig elutasította. Ha az önkormányzat nem fogadja 
el, akkor ezeknek a településeknek az állami hivatásos tőzoltósághoz kell hozzájárulni, ennek 
összege sokkal magasabb, mint az önkormányzati tőzoltóság mőködéséhez való hozzájárulás.  
 
Péter József: 2006. novemberében, amikor összeültünk, hogy megalakuljon a köztestület, 
akkor számolást végeztünk, hogy milyen összeg legyen. Ez 450 Ft-ra jött ki. Azok a polgár-
mesterek, akik részt vettek tárgyaláson azt mondták kerekítsük fel ezt az összeget 500 Ft-ra. 
2007. január 1-jétıl ezt a támogatást kaptuk. Az elmúlt öt év alatt nem fordult a köztestület a 
testületek elé, hogy ezt az összeget emelni kellene. Mi arra törekedtünk mindig, hogy ami 
pénzt az állam és az önkormányzatok tudnak biztosítani abból a mőködést tudjuk biztosítani. 
Tavaly megduplázódott a vonulások száma, és sajnos a kiadásaink is. Amikor nem vonulnak a 
tőzoltók, akkor nincs bérfizetés. Ha riasztható valaki, akkor ı 600 Ft-ot kap arra a napra. Úgy 
jövünk ki ebbıl a pénzbıl, hogy adott esetben munkát vállalunk, és ebbıl lesz bevételünk. 
Nekünk az a feladatunk, hogy a hat települést ellássuk, illetve az állami tőzoltóság úgy kéri, 
akkor máshova vonulunk, és máshol is feladatot kell ellátni. Annak költségét tárgyalják, de a 
bért azt nem akkor. Kérem a testületet, hogy ez vegye figyelembe, és ezt a támogatást a jövı-
ben is szavazza meg.   
 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
Dr. Bonnyai József: Ott voltam a tőzoltóság indulásánál, és támogattam azt, hogy legyen és 
mőködjön. Kell egy olyan szervezetnek lenni a településen, amit mozgatni lehet rendkívüli 
helyzetben. Az idei évben rendkívüli helyzetet élünk. A korábbi évek érvei nem élnek már, 
olyankor, amikor a közvetlen béreknél vissza kellett lépni. Az is hosszú évek óta járt. İk is jól 
végezték a munkájukat. Én nem azt mondom, hogy ezt az 500 Ft-ot ne támogassuk. Meg fog-
juk szavazni, mert erre szükség van. De a logikai érvek miatt szerettem volna elmondani, de 
rendkívüli helyzetben vagyunk.  
 
Dr. Somosi Szabolcs: Kellemetlennek tartom ezt a helyzetet, mert ha ezt az anyagot tegnap 
megkapjuk, akkor más milyen döntést hozunk. Elfogadjuk, hogy a törvény kötelezettséget 
hárít ránk, ezt el kell fogadni. Mi van abban azt esetben, ha azt mondja a törvény, hogy még 
egy szerkocsit kell vásárolni a mőködéshez? 9 080 fıre van kiszámítva az 500 Ft-os díj, de 
nem tudjuk, ez hogyan módosul, ha Báta nem fizet hozzájárulást. Melyik település mennyivel 
járul hozzá? Tegnap nem tudtuk még, hogy az állami támogatás összege 25,5 millió Ft. Én 
nem tartom jónak azt a módosítást, amit jegyzı úr elmondtál, mivel van egy pénzügyi döntés, 
így azt kellene támogatni, és majd erre visszatérünk.  
 
Péter Géza: Egyetértek az elıttem szólóval. Javaslom, hogy errıl a következı testületi ülésen 
döntsünk, és akkor egy költségvetés módosítást kell hozni, mivel a most elfogadásra kerülı 
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költségvetés ezt az összeget nem tartalmazza.  
 
Dr. Szabó Ákos: Ez olyan rendkívüli helyzet, hogy itt felelısséggel kell, hogy döntsünk min-
den egyes forintról Ehhez kell igazodni. Ez a kérdés a költségvetésnek, kell hogy a része le-
gyen. Ha ez most kimaradt, akkor erre egy késıbbi ülésen térjünk vissza.  
 
Bognár Jenı: Egy gond van ezzel, mi vagyunk ennek a bázis székhelye. Bátán kívül min-
denki megszavazta ezt az 500 Ft-ot. Bátának is meg kell szavaznia. Levelet írunk a parancs-
noknak, hogy hassanak oda, hogy Báta ebbıl ne tudjon kilépni. Mi nem vagyunk hajlandóak 
Báta helyett fizetni. A laktanyával kapcsolatban társadalmi munkában csináltak a tőzoltók 
mindent, ami ott elkészült. Ha a testület úgy dönt, hogy a jövı hónapban fogadjuk el, akkor 
majd akkor fogadjuk el. Nem értem Báta hozzáállását, mert veszélyeztetett helyzetben van. 
Látni kell, hogy a legtöbb riasztás Bátára van. Árvízkor a tőzoltóink, a polgárıreink éjjel-
nappal a gáton voltak, és mentették Bátát. Elfogadom az elnök úr javaslatát, és a következı 
ülésen elfogadjuk.  
 
Dr. Bonnyai József: A mőködéshez áprilisig meg van a fedezet?  
 
Nagy Tibor: Áprilisban tudunk mőködni. Ha Báta nem fizet, akkor azt a különbséget Báta-
széknek nem kell felvállalni. Az 500 Ft a bátaszéki lakosokra van tervezve.  
 
Dr. Somosi Szabolcs: De itt a bátaszéki lakosok nincsenek 9 000-en.  
 
Bognár Jenı: Biztos vagyok benne, hogy a pontos számok ismeretében nem fogunk elzár-
kózni. Tisztázzuk ezt a dolgot. Addig Mácsai úrral is folytatunk tárgyalást Bátával kapcsolat-
ban. Elfogadjuk a pénzügyi bizottság módosítását, és az együttmőködési megállapodást ösz-
szeg nélkül.  
 
 
Elıször a PGB által tett módosító javaslat kerül elfogadásra, miszerint az együttmőködési 
megállapodást elfogadásra javasolja a konkrét összeg nélkül. Javasolja továbbá, hogy a 
konkrét hozzájárulás összegére akkor térjen vissza a képviselı-testület, amikor ismertté vá-
lik, hogy az önkormányzati tőzoltóság milyen mértékő állami normatívát fog erre az évre 
kapni, melyet a képviselı-testület tagjai – egyhangúlag, 9 igen szavazattal – elfogadtak.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
29/2012.(III.22.) önkormányzati határozata 
 
a Bátaszéki Önkéntes Tőzoltóság Köztestületével kötendı együtt-
mőködési megállapodás jóváhagyásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott kötelezı feladatára figyelemmel, az önkormányzati és 
létesítményi tőzoltóságokra, valamint a hivatásos tőzoltóság, önkor-
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mányzati tőzoltóság és önkéntes tőzoltó egyesület fenntartásához való 
hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) 
Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Bátaszéki 
Önkéntes Tőzoltóság Köztestületével, valamint Alsónyék, Báta, Bá-
taapáti, Mórágy és Pörböly Községek Önkormányzataival, a Köztes-
tület fenntartására kötendı együttmőködési megállapodást – a részük-
re adandó hozzájárulás összegének kivételével – jóváhagyja. 
 
A képviselı-testület a támogatás összegének meghatározásáról az áp-
rilis 12-i ülésén kíván visszatérni, önálló napirendi pont keretében. 
 
Határidı: 2012. április 30. 
Felelıs:  Bognár Jenı polgármester               
 
Határozatról értesül: érintett önkormányzatok polgármesterei 
 Önk. Tőzoltóság Köztestülete, helyben 
 Tm.-i Katasztrófavédelmi Ig., Szekszárd 
 pénzügyi iroda 
 irattár 
 

 
 

3. Bátaszék Város Önkormányzat saját bevételeirıl és fizetési kötelezettségeirıl szóló 
2012-2015. évi középtávú terv elfogadása 

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

 
 
Szóbeli kiegészítés 
 
Mórocz Zoltán: Jogszabályi kötelezettségünk egy ilyen középtávú terv elfogadása, melynek 
lényege az, hogy a jövıben ne lehessen hitelbıl fejleszteni, ne súlyosbítsák tovább az állam-
háztartás eladósodását az önkormányzatok. A mellékletben szereplı táblázat tartalmazná azon 
több éves kihatású hitelfelvételeinket, melyeket a mostani idıszakra tervezünk, mert ezeket a 
Kormányhivatallal kellene engedélyeztetni. Mivel minket nem érint, értelemszerően emiatt 
üres a táblázat. Ha a jövıben ez a helyzet változna, és beruházásra vennénk fel hitelt, akkor 
módosítjuk majd a határozatot. 
 
 
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 határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja bizottságunk.  
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: 
Bizottságunk tárgyalta elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: Változtatás nélkül elfoga-
dásra javasolja bizottságunk.  
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Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
30/2012.(III.22.) önkormányzati határozata 
 
Bátaszék Város Önkormányzat saját bevételeirıl és  fizetési köte-
lezettségeirıl szóló 2012-2015. évi középtávú terv elfogadásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államház-
tartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29. § (3) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel a város saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek 
2012-2015. évi középtávú tervét a határozat melléklete szerinti tarta-
lommal jóváhagyja. 
 
Határidı: Azonnal 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: intézményvezetık 
 pénzügyi iroda 
 irattár 

 
 
Bátaszék Város Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztetı ügyleteibıl 

eredı fizetési kötelezettségeinek bemutatása 

      Ezer forintban! 

MEGNEVEZÉS Sor-
szám 

Saját bevétel és adósságot keletkeztetı ügyletbıl 
eredı fizetési kötelezettség összegei ÖSSZESEN 

7=(3+4+5+6) 

2012.  2013.  2014.  2014. után 

1 2 3 4 5 6 7 

Helyi adók 01                          -      

Osztalék, koncessziós díjak 02                          -      

Díjak, pótlékok, bírságok 03                          -      

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 
értékő jog értékesítése, vagyonhasznosításból 
származó bevétel 

04 

                         -      

Részvények, részesedések értékesítése 05                          -      

Vállalatértékesítésbıl, privatizációból szárma-
zó bevételek 06 

                         -      

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07                          -      

Saját bevételek (01+… .+07) 08               -                    -                    -                    -                       -      

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a  09               -                    -                    -                    -                       -      
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Elızı év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési 
kötelezettség (11+…..+17) 

10 
              -                    -                    -                    -                       -      

Felvett, átvállalt hitel és annak tıketartozása 11                          -      

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tıketartozá-
sa 12 

                         -      

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 13                          -      

Adott váltó 14                          -      

Pénzügyi lízing 15                          -      

Halasztott fizetés 16                          -      

Kezességvállalásból eredı fizetési kötelezett-
ség 17 

                         -      

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkezı, 
tárgyévet terhelı fizetési kötelezettség 
(19+…..+25) 

18 

              -                    -                    -                    -                       -      

Felvett, átvállalt hitel és annak tıketartozása 19                          -      

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tıketartozá-
sa 20 

                         -      

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 21                          -      

Adott váltó 22                          -      

Pénzügyi lízing 23                          -      

Halasztott fizetés 24                          -      

Kezességvállalásból eredı fizetési kötelezett-
ség 25 

                         -      

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26               -                    -                    -                    -                       -   

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (09-26) 

27 
              -                    -                    -                    -                       -      

 
 

 
4. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása  

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

 
 
Szóbeli kiegészítés 
 
Mórocz Zoltán: A koncepciót novemberben fogadta el a testület. Januárban az elsı fordulóra 
alkalmasnak tartotta. A jogszabályi követelményeknek megfeleltünk. Januári elsıfordulós 
anyag után teljesen részletesen kidolgozásra kerültek a költségvetési számok. Bér tervezések, 
dologi kiadások, pontosításra kerültek az adatott, átvett pénzek, az állami támogatásokról pon-
tos adatot kaptunk. A pénzügyi bizottság kétszer tárgyalta részletesen a költségvetést. Jelentıs 
változásos ment keresztül a terv. Elsı fordulóban 245 millió Ft-os hiányról volt szó. Ez a ter-
vezet szerint 134 623 e Ft. Komoly szigorításokat vittünk végig a költségvetésen. Eléggé fáj-
dalmasan érint ez sok területet. Az a cél, hogy a hiányt olyan szintre vigyük le, mely finanszí-
rozható lesz 2012-ben. Ez egy jó alap, ahhoz, hogy egy ÖNHIKI-s pályázaton el tudjunk in-
dulni. Itt bízom benne, hogy nagyobb összeget nyerünk, és eséllyel tudnánk tárgyalni a ban-
kokkal a finanszírozás többi részérıl. A költségvetési kiadások teljes fı összege 1 471 664 e 
Ft, ez 380 millió Ft-tal alacsonyabb, mint az elızı év várható tényadata. Ennek oka, hogy 
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2012-re nagy fejlesztéseket nem terveztünk be. A személyi juttatások területén 53 millió Ft-tal 
kevesebb, mint a tavalyi tény adat. Járulékoknál 8 millió Ft-tal, a dologi kiadásoknál 20 millió 
Ft-tal kevesebb összeget terveztünk. Szigorú és takarékos költségvetés került összeállításra. 
Minden intézménynél megpróbáltuk ezt a szigort alkalmazni, ez a kis intézmények esetében 
akkora összeget nem jelent a kis költségvetésük miatt. Nehéz úgy költségvetést készíteni, 
hogy az önkormányzati normatív finanszírozások elmaradnak attól a kiadás szinttıl, amivel 
meg tudjuk valósítani a feladatokat. Az oktatáshoz az önkormányzat 286 millió Ft-ot kell 
hozzátenni saját bevételbıl. Sajnos ekkora saját bevételünk nincs. Más területen is jellemzı az 
alulfinanszírozás. Kényszerhelyzetben vagyunk, nem tudunk mást csinálni, mint szigorítani a 
kiadásainkat, és próbálunk utána menni a számoknak.  
 
 
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: Elég sokat foglalkozott a bizottság a 
2012. évi költségvetéssel. Úgy éreztük, hogy rajtunk is felelısség van, hogy nézzünk át min-
dent részletesen és keressük, azokat a helyeket ahol tartalékok vannak, és ott próbáljunk visz-
sza venni. Az intézmények partnerek voltak ebben. Nehéz a 134 millió Ft, hiány finanszírozá-
sa. A bizottság azt látta, hogy tartható lesz a költségvetés. Elsıdleges feladatnak a hiány lefa-
ragását kell tartani, és ennek figyelembevételével elfogadásra javasoljuk.  
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: 
Elfogadásra javasolja bizottságunk a 2012. évi költségvetési rendeletet.  
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: Bizottságunk tárgyalta, elfo-
gadásra javasolja a 2012. évi költségvetést.  
 
 
K é r d é s  
 
Dr. Bonnyai József: A pénzügyi bizottsági ülésen részletesen átbeszéltük a költségvetést. 
Felmerült, hogy nekünk 134 millió Ft hitelfelvételére van szükség. Tegnap úgy értelmeztem, 
hogy 264 millió Ft külsı forrás bevonása szükséges ahhoz, hogy ezt a költségvetést egyen-
súlyba tudjuk tartani. Valamit félreértettem, vagy tényleg 264 millió Ft-ra van szükség az 
egyensúly megtartásához.  
 
Mórocz Zoltán: Mind a két szám jó. A költségvetési kiadások és bevételek közötti különbség 
a 134 millió Ft. A költségvetésnek van egy olyan része mely nem a kiadások és bevételekhez 
tartozik, ez a finanszírozási kiadások bevétele és kiadása. Ez a hitelmőveleteket jelenti. Az 
effektív hiány 134 millió Ft, de mivel tavaly évvégén a 115 millió Ft-os mőködési hitelbıl 98 
millió Ft-ot fel kellett venni, ezért ebben az évben esedékes ennek az összegnek a visszafize-
tése, illetve még egy 19 685 e Ft hosszú lejáratú hitel törlesztése esedékes még. A finanszíro-
zási mőveletek kiadásánál még megjelenik 134 685 e Ft plusz kiadás. A hiteltörlesztést is hi-
telfelvételébıl tudjuk meg tenni. 264 057 e Ft idegenforrás bevétel szükséges.  
 
H o z z á s z ó l á s 
 
Skoda Ferenc: A záró rendelkezéshez szólnék. Itt több fontos módosításra és hatályon kívüli 
helyezésre kerülne sor. A szociális rendeletet kellett módosítani a nemzetiségi önkormányzat-
ok elnevezése miatt. Módosítani kellett a talajterhelésrıl szóló rendeletet, illetve pontosítani 
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kellett az önkormányzatnak tartott tulajdonában lévı lakások számát, és pontos címét. A szo-
ciális rendelet 23. §-át hatályon kívül kell helyezni. Átruházott hatáskört tartalmaz polgármes-
ter részére, hogy átmeneti segélyt állapíthat meg étkezési utalvány formájában a kérelmezı-
nek. Ez kezelhetetlenné vált a gyakorlatban, és az étkezési utalvány hagyományos formája is 
megszőnt.19. § (4) bekezdés c. pontja hatályon kívül helyezné a helyi állattartási rendeletnek 
az eb és macskatartás szabályaira vonatkozó részéket. Idıközben megjelent egy kormányren-
delet a kedvtelésbıl tartott állatok tartásának szabályait. Alkotmánybírósági határozat értel-
mében megszőnt az önkormányzatok szabályozási joga. Az (5) helyi autóbusz-közlekedés 
viteldíjáról szóló önkormányzati rendeletet javasolja hatályon kívül kell helyezni április 1-
jével. Az ár-megállapítási jogköre a képviselı-testületnek megszőnik. A (6) bekezdés hasonló 
hatályon kívül helyezéseket tartalmazza. Mindazon helyi rendeletbıl ki kell emelni azokat a 
§-okat, bekezdéseket mely szabálysértést tartalmazás. Április 15-én lép hatályba a szabálysér-
tésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló tör-
vény, melynek 254. § (2) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzatok 2012. május 31-ig 
kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysér-
tési rendelkezéseket. A jövıben nem tudunk helyi rendeletben, szabálysértést, rendelkezést, 
tiltómagatartást megfogalmazni, és szabálysértést se tudunk lefolytatni. Ennek helyébe lépne 
be április 15-vel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 51. § (4) bekezdése 
mely lehetıséget ad arra, hogy önkormányzat képviselı-testülete önkormányzati rendeletben 
meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat. Ezeket 50 e Ft-ig terjedı 
igazgatási bírsággal sújthatja. Dehogy ez a gyakorlatban, hogy fog mőködni – pl. mint jelent a 
kirívóan közösségellenes magatartás vagy hogy ez az igazgatási bírság adók módjára behajt-
ható lesz e vagy közérdekő munkára át lehet e változtatni, jelenleg még nem tudni. Amennyi-
ben nem, akkor nem sok visszatartó hatása lesz, felesleges lesz is kiszabni.  
 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: A szociális költségvetésrıl mondanék néhány szót. A vá-
rosban ez sok embert érint. Az elızı évben 91 millió Ft-ból gazdálkodott a bizottság, az idén 
94,3 millió Ft lett tervezve, de a szociális és gyermek jóléti feladatokra szánt normatíva 10 
millió Ft-tal csökkent. 25 millió ebben a költségvetésben a saját erı, amit az önkormányzat 
tett hozzá. Ápolási díjra, lakásfenntartási támogatásra szánjuk. Az idei évben ez nagy emelke-
dést jelentett. Nagyon sok lakás kap 2 000 Ft, 5 000 Ft, 4 000 Ft 6 000 Ft havi támogatást a 
rezsihez. Átmeneti segély keret növekedett. Nagyon sok embernek nyújtottunk tüzelési támo-
gatást. Mindenki tızeg brikettet kapott beszerzési áron, amit Fejes képviselı úr kapott. A 
visszhangja az lett, hogy nagyon sokan elégedetlenek voltak a tüzelı anyaggal, ez a fajta 
anyag az otthon levı kályhák nagy részében nem volt ideális és füstöt keltett. A szociális köl-
csön megszőnt, nem jöttek vissza a kölcsönök. A temetési segély hasonló összegben megma-
radt. Közgyógyellátási összeggel megmaradt. Eseti gyógyszertámogatás növekedést mutat. 
Folytatjuk az iskolatej programot, és a tavalyi összeggel támogatjuk a Bursa Hungarica ösz-
töndíj pályázatot. Mozgáskorlátozottak támogatása várhatóan csökkent. HPV védıoltással 
kapcsolatban tudjuk, 14 lány van, aki 1999-ben született lány van, így erre 420 e Ft-ot kell 
majd fordítani. Ebben az évben 29 fı közfoglalkoztatásra van lehetıség. Sokkal többen sze-
retnének már dolgozni. Bízom benne, hogy évközben további lehetıséget kapunk.  
 
Dr. Bonnyai József: Az ilyen formájú jogszabályalkotást nem tartom megfelelıen. Tárgyal-
juk az egész évet meghatározó kiemelt rendeletet, és akkor közben a macskatartásról döntünk. 
Ne ilyen rendeletekbe tegyük az ilyet bele. Ezt nem bántó szándékkal mondom. Visszatérve a 
költségvetéshez. Sokkal jobbat összeállítani nem lehetne. Az egyensúly megtartása nem raj-
tunk múlik. Legalább három tényezınek egyezni kell, hogy ezt a költségvetést meg tudjuk 
valósítani. Jelentıs összeget nyerni kellene ÖNHIKI-n. Ha a jogszabály módosítás, hogy át-
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ment-e van sem, akkor még az engedélyt is be kell szerezni, és majd kiválasztani a bankot, aki 
eldönti, hogy finanszíroz-e bennünket ezzel a 260 millió Ft-tal. Ha ezek nem következnek be, 
akkor nem tudom, hogy ezeket a hiányzó összegeket, honnan lehet elıteremteni. Mi, amit 
lehetett megtettünk, annak érdekében, hogy a hiányt lecsökkentsük. Támogatom a költségve-
tést.  
 
Dr. Somosi Szabolcs: Támogatom a költségvetést. A szociális elnök asszony tájékoztatója 
után mindenki számára nyilvánvalóvá válhat azt a lakosság részét, akik a bizottsághoz fordul-
nak a testület maximálisan támogatja. El lehet gondolkodni, hogy a testület a felnövekvı ge-
nerációért mit tesz meg. Uszoda fenntartás, BSE támogatás, az egészségre való nevelésre való 
törekvésnek a támogatást, amire nem kis pénzt fordít. Bursa hungarica és a HPV oltáson ke-
resztül teljesen más támogatást ad a fiataloknak. Ez a testület az itt dolgozókért megpróbál 
mindenre kitérni. Az elızı testületi ülésen interpelláltam a foglalkoztatás körében. Mi meg-
próbálunk mindent, hogy a város ugyan olyan élhetı és színvonalú legyen, mint volt. A bevé-
telek kiadások táblázatban megnézzük 61 millió Ft megtakarítás történt, a 2011. évi tény és a 
2012. évi elıirányzat között, csak a személyi juttatások terén. Itt nagy hányad biztos a közcélú 
program miatt is. Úgy gondolom ez az a pont ahová most eljutottunk, amirıl 5-6 éve próbál-
tuk elmozdítani a testületet.  
 
Skoda Ferenc: Természetesen lehet ironizálni a rendelet alkotási stílusunkon, de ha azt néz-
zük, hogy egy kormánynak sem derogál, hogy önálló rendeletben foglalkozzon a kedvtelésbıl 
tartott állatok tartásával, akkor talán a helyi képviselı-testületnek sem lehet az gond, hogy pár 
mondat erejéig érintettem e kérdést is. Én sem bántó szándékkal mondom, de meg lehet nézni 
egy országos költségvetési törvényt, hogy annak a záró rendelkezése, hány szakaszból áll. 
Több oldalból. Még mindig jobb ez a megoldás, mint ha egy két szakaszból álló önálló rende-
letet terjesztenék a testület elé. Nagyon sajnálom, hogy képviselı úr nagy tartja fontosnak, 
hogy a jövıben megszőnik az önkormányzatoknak az a joga, hogy egyes cselekményeket sza-
bálysértéssé minısítsen, illetve azt szankcionálja, mert ez mindenképpen az állampolgári fe-
gyelem meglazulásához fog vezetni. Megítélésem szerint ez a kérdés is fontos, az igaz, hogy 
nem annyira, mint önkormányzatunk éves költségvetése. 
 
Dr. Bonnyai József: Én annyit mondtam, hogy nem odavaló. Ez nem bántó szándék volt.  
 
Dr. Szabó Ákos: Az elmúlt években, amit tudtunk igyekeztünk kihasználni, ami adható volt 
igyekeztünk odaadni, és eljutottunk oda, hogy nagyon sok mindent nem tehetünk meg. A 
megjelenı kényszerek sarkaltak bennünket arra. Az intézmények költségvetését átnézve, ta-
lálnánk, még helyet ahol le tudunk faragni. A fel tudunk venni hitelt, akkor megnyugodhatunk 
kicsit. A költségvetést támogatom, és utána se fog lezáródni a folyamat, hanem tovább keres-
sük a megoldást. Most nem látjuk olyan világosan az év végét, mint eddig.  
 
Bognár Jenı: Iszonyatos felelısséggel gondolkodik ez a testület. Nagyon sok költségvetést 
készítettünk, de ez volt a legnehezebb. Egyetértek azzal, hogy itt intézményi szinten, amit 
meg lehetett tenni, azt megtettük. A probléma, amirıl beszélünk, kisebb településeken, ahol 
nincs intézmény, nem probléma A város vezetése a képviselıkkel együtt keresi a kitörési pon-
tot, és megoldást kell találni, mert szeretnénk az oktatási intézményeinket megtartani, a peda-
gógusokat itt tartani. Köszönöm a kollégáimnak a munkát. Voltak zökkenık, amíg ezt a költ-
ségvetést össze tudtuk hozni. Az ÖNHIKI-re nagyon nagy szükségünk lesz. Amikor elvállal-
tuk a 1,5 milliárdos beruházást, azzal együtt vállaltuk, hogy az önerıt biztosítjuk. Minimális 
fejlesztések lesznek 2012-ban. Kérem a testületet, hogy fogadjuk el a költségvetést, azzal, 
hogy keressük a kitörési pontokat.  
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Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésérıl szóló és a jegyzıkönyv mellékletét képezı 4/2012.(III.30.) önkormányzati 
rendeletet – egyhangúlag, 9 igen szavazattal – megalkotta. 
 
 

 
5. A Keresztély Gyula Városi Könyvtár SZMSZ-nak jóváhagyása 

(35. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra aljegyzı  

 
 
Szóbeli kiegészítés 
 
Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra: 2009-ben felmérése volt, miszerint olvasónak az minısül, 
aki évi 1 db könyvet elolvas. Felhívnám a figyelmet a könyvtári beiratkozási díjak módosítá-
sára, ami szintén idıszerő volt. A felnıtt éves díj eddig 600 Ft volt, április 1-tıl 1000 Ft-ot 
javaslunk, a diák pedig 500 Ft lenne. A környezı településeken is hasonló árak vannak. 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e 
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: 
Bizottságunk elfogadásra javasolja könyvtár SZMSZ-t. 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
Bognár Jenı: Köszönöm azt a munkát amit elvégeztetek aljegyzı asszony. Nagyon jó prog-
ramokkal csalogatják be az olvasókat a könyvtárba. Nagyon jó munkát végeztek könyvtárba, 
és alázattal végzitek. Jó alapok voltak, ami segítség volt az új vezetınek. Érdemes bemenni a 
könyvtárba, sok-sok program van. Használni kell a könyvtárat és megszerettetni a fiatalokkal.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
31/2012.(III.22.) önkormányzati határozata 
 
a Keresztély Gyula Városi Könyvtár SZMSZ-nak jóváhagyásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a muzeális in-
tézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl 
szóló 1997. évi CXL törvény 68. §-ának b.) pontjában kapott felha-
talmazott alapján, a bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát - 2012. április 01. napi hatállyal 
hagyja jóvá. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 183/2008.(X.28.) KT határozatát 2012. 
március 31. napjával hatályon kívül helyezi. 
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Határidı: folyamatos, a határozat megküldése azonnal 
Felelıs: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra aljegyzı 
             (a határozat megküldésért)  
 
Határozatról értesül: könyvtárvezetı  
                               kult.-okt. referens 
                              irattár 

 
 
 

6. Tájékoztató a 2011.évben lefolytatott belsı ellenırzések tapasztalatairól 
(31. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  

 
 
Szóbeli kiegészítés 
 
Skoda Ferenc: Évek óta a belsı ellenırzési feladatainak a Szekszárd és Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás munkaszervezete kertén belül láttatjuk el. Ezt a feladatot az Alisca Comp 
Kft végzi. Az idén 2011. augusztus 21. és szeptember 30 között végezte el a szokásos ellenır-
zést. Ez arra terjed ki, amit a belsı ellenırzési tervben elfogadott a testület. A megállapítása-
ikra vonatkozóan elkészítettük az intézkedési tervet. A hiányosságokat 7. pontban írtunk meg-
szüntetni, van olyan, amit idıközben elvégeztünk. A végrehajtásról is kap majd tájékoztatást a 
testület.  
 
 
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 intézke-
dési tervet elfogadásra javasolja.  
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
Bognár Jenı: A kistérségen belül szolgalmaztuk ezt a belsı ellenırzési munkát. Jobb azt, ha 
egy külsı szakértı idıben figyelmeztet bennünk, mint ha hibát görgetnénk magunk elıtt. 
Megnyugvással vagyok a belsı ellenırzés után, mert Kádárné, amihez a nevét adja, az úgy 
van. Elfogadásra javaslom.  
 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
32/2012.(III.22.) önkormányzati határozata 
 
A 2011. évi belsı ellenırzési terv alapján lefolytatott vizsgálatok 
során feltárt hiányosságok kiküszöbölésérıl szóló intézkedési terv 
jóváhagyásáról 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §-a alapján a 2011. 
évi belsı ellenırzési feladatok ellátásáról szóló és a határozat mellék-
letét képezı beszámolót elfogadja, egyben az ellenıri jelentésben 
megfogalmazott hiányosságok kiküszöbölésére vonatkozó Intézkedési 
Tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
a.) A jövıben az uniós támogatási programhoz kapott elıleg teljes 

összegét a kötelezettségek között kell kimutatni mindaddig, 
amíg a finanszírozó szervezet ezt nem ismerte el jogszerő 
felhasználásnak. 

    
Határidı: Folyamatos 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
      Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı 
 
b.) A jegyzı minden évben tegyen eleget a belsı kontrollok 

mőködésével kapcsolatos nyilatkozat-tételi kötelezettségének. 
 
Határidı:  2012. május 31. és folyamatos 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
 
c.) A belsı és külsı ellenırzésekrıl éves nyilvántartás felfektetése 

és folyamatos vezetése. 
 
Határidı: 2012. április 30. és folyamatos 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
 
d.) A vagyonkezelı szervezetek leltározási kötelezettségüknek 

idıben tegyenek eleget, és errıl minden év február 28-ig 
küldjenek jelentés a pénzügyi irodának. 

    
Határidı: folyamatos 
Felelıs:  intézményvezetık (vagyonkezelık) 
 
e.) Az éves mérleg összeállításakor ügyelni, hogy a mérlegben csak 

az elismert követelések kerüljenek kimutatásra. 
    
Határidı: Folyamatos 
Felelıs:   Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı 
 
f.) Törekedni kell a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás teljes 

körőségére. 
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Határidı: 2012. május 31. és folyamatos. 
Felelıs: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı 
 
g.) A készpénzkímélı fizetési módok alkalmazása terén további 

intézkedés megtétele szükséges. 
 
Határidı: 2012. június 30. és folyamatos. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı és 
                Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı 
 
Határozatról értesül: az intézkedési tervben érintett felelısök 
 pénzügyi iroda 
 irattár 
 

 
 

7. Bátaszék város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 4. számú módosítása 
(27. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı  

 
 
Szóbeli kiegészítés 
 
Skoda Ferenc: Törvényi kötelezettségnek kell eleget tenni. Január 1-jével lépett életbe az új 
államháztartási törvény, és ez gyökeres változást hozott az ezzel kapcsolatos jogszabályok 
terén. Az egyik legfontosabb, hogy a polgármesteri hivatal gazdálkodása elkülönül, ami a 
gazdálkodáshoz kapcsolódó pénzforgalomra is vonatkozik. Ez évtıl az önkormányzat is ren-
delkezni fog szakfeladatokkal, míg a polgármesteri hivatalnál csak azok maradnak, amelyek a 
hivatali tevékenységéhez kapcsolódnak. Lényeges, hogy ez évtıl a hivatal alapító okiratában 
nem szerepelhetnek azok a szakfeladatok, melyek a nemzetiségi önkormányzatok alaptevé-
kenységéhez kapcsolódnak, hiszen azokat a nemzetiségi önkormányzat belsı szabályzataiban 
kell rögzíteni. Az alapító okiratban látható hogy 12 szakfeladata maradt a hivatalnak.  
 
Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok: Elfogadásra alkalmas az alapító okirat.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
33/2012.(III.22.) önkormányzati határozata 
 
a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 4. számú módosításá-
ról  
 
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésé-
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nek g.) pontjában kapott jogkörében eljárva a Bátaszék Város Képvi-
selı-testület Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításá-
ról szóló – és a határozat mellékletét képezı – módosító okiratot 2012. 
április 01-jei hatállyal elfogadja. 
 
Határidı: 2012. március 25. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
               (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül:  MÁK illetékes Igazgatósága 
                                  irattár 

 
 

 
8. Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodásához kapcsolódó szakfeladatok megha-

tározása 
(33. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı  

 
 
Szóbeli kiegészítés 
 
Skoda Ferenc: Itt találhatók azok a szakfeladatok, amelyek a hivataltól átkerültek. Azok nem 
találhatók, melyek a hivatal tevékenységéhez kapcsolódnak. 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  

 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
34/2012.(III.22.) önkormányzati határozata 
 
Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodásához kapcsolódó 
szakfeladatok meghatározásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államház-
tartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (2) bekezdésében, valamint 
az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.((XII.31.) 
Korm. rendelet 24. §-ában foglaltakra figyelemmel, Bátaszék Város 
Önkormányzatának szakfeladatait 2012. április 01-jei hatállyal az 
alábbiak szerint határozza meg: 

360000-1 víztermelés, -kezelés, -ellátás 
370000-1 szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 
381103-1 települési hull. vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, 

átrakása 
382101-1 települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
412000-1  lakó- és nem lakó épület építése  
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421100-1 út, autópálya építése 
522001-1 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
680001-1 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
680002-1 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
813000-1 zöldterület-kezelés 
841112-1  önkormányzati jogalkotás   
841124-1 területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841133-1 adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenırzés 
841191-1 nemzeti ünnepek programjai 
841192-1 kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841325-1  építésügy területi igazgatása és szabályozása  
841402-1 közvilágítás  
841403-1 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások   
841901-1 önkormányzatok és társulások elszámolásai 
842421-1 közterület rendjének fenntartása 
842510-1  tőz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi 

igazgatása  
842521-1  tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása  
842531-1  a polgári védelem ágazati feladatai   
851000-1 óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
852000-1 alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komp-

lex támogatása 
853000-1 középfokú oktatás intézményeinek, programjainak 

komplex támogatása 
862101-1 háziorvosi alapellátás  
862102-1 háziorvosi ügyeleti ellátás 
862301-1  fogorvosi alapellátás    
869037-1 fizikoterápiás szolgáltatás 
882111-1 aktív korúak ellátása 
882112-1 idıskorúak járadéka 
882113-1 lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114-1 helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115-1 ápolási díj alanyi jogon 
882116-1 ápolási díj méltányossági alapon 
882117-1 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118-1 kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
882119-1 óvodáztatási támogatás 
882121-1 helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122-1 átmeneti segély 
882123-1 temetési segély 
882124-1 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
889967-1 mozgáskorlátozottak gépjármő-szerzési és –átalakítási 

támogatása 
882129-1 egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201-1  adósságkezelési szolgáltatás   
882202-1  közgyógyellátás    
882203-1  köztemetés    
889935-1 otthonteremtési támogatás 
889936-1 gyermektartásdíj megelılegezése 
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889942-1  önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás   
890441-1 rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
890301-1  civil szervezetek mőködési támogatása    
890302-1  civil szervezetek program- és egyéb támogatása   
890442-1 Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosz-

szabb idıtartamú közfoglalkoztatása 
890443-1 egyéb közfoglalkoztatás 
910501-1 közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
931102-1 sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 
931201-1  versenysport-tevékenység és támogatása   
931204-1  iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása   
931301-1  szabadidısport- (rekreációs sport-) tevékenység és támo-

gatása   
932911-1 szabadidıs park, fürdı és strandszolgáltatás  
960302-1 köztemetı-fenntartás és mőködtetés 
910121-1 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  
 
Szabad kapacitás kihasználására érdemben végzett tevékenység: 
 
680001-2 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
680002-2 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841403-2 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások   
 
Határidı: 2012. március 25. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
               (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: MÁK illetékes Igazgatósága 

 
   
9. Külterületi földutak felújításához önkormányzati támogatás biztosítása 

(36. 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: A testület január 19-én tárgyalta egy 
beadvány kapcsán a külterületi utak rendbetételt. Most elıterjesztés készült, mely tartalmazza 
a feltétel rendszert, ami alapján az 1 millió Ft-os keretbıl támogatást lehet kérni. A feltétel 
rendszert és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a bizottságunk.  
 
Skoda Ferenc: Hasznos, ha a lakosság hallja, hogy milyen feltételrendszerrıl van szó. Ennek 
címe a „Külterületi mezıgazdasági földutak fejlesztés” elnevezéső alapból nyújtandó támoga-
tás feltételei. Támogatást igényelhet a mezıgazdasági termelı vagy a termelık egy csoportja. 
a mezıgazdasági mővelés alatt álló külterületi ingatlanok megközelítését szolgáló földutak 
felújításához. A kérelmet a pénzügyi bizottság elnökéhez kell benyújtani, március 31-ig, ki-
véve 2012-ben az idén április 30-ig. A határidı elmulasztása jogvesztı. Ez elkészült, és a ha-
tározat mellékletét képezı feltételrendszert kérjük elfogadni. A felújítási munkák összköltség-
ének legfeljebb 20 %-a igényelhetı, de ez az összeg nem lehet több 500.000 Ft-nál, helyszíni 
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szemle lenne. Támogatási szerzıdés megkötésével, úgy hogy a megítélt támogatás a z utolsó 
számla kifizetéséhez kerülne átutalásra. A pályázati kiírást a honlapon közétesszük. 
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 

 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
35/2012.(III.22.) önkormányzati határozata 

 
a „Külterületi mez ıgazdasági földutak fejlesztés” elnevezéső 
alapból nyújtandó támogatás feltételeirıl 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete: 
a.)  a 7/2012.(II.19.) önkormányzati határozatával kívánta létrehozni a 

városi önkormányzat 2012. évi költségvetésében a „Külterületi 
mezıgazdasági utak fejlesztése” elnevezéső mezıgazdasági alapot 
1.000.000.- Ft összeggel. 

b.) az alapból nyújtandó támogatás feltételeit, a határozat melléklete 
szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

c.) felkéri a város polgármesterét, hogy ezen alapot és annak költségét 
2012. évtıl kezdıdıen állítsa be a városi önkormányzat 
mindenkori éves költségvetési rendelet-tervezetébe. 

 
Határidı: 2012. március 31. és folyamatos  
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
               (a határozat közzétételéért) 
 
Határozatról értesül: építési és városüzemeltetési iroda 
  pénzügyi iroda 
  irattár 

 
 
 
10. A bátaszéki Vöröskereszt támogatásáról 

(40. 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 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: Tudjuk, hogy a véradók 
száma csökkent. Az összefogásnak köszönhetıen, ez az utolsó alkalommal 90 fıre nıtt ez a 
szám. 4 véradás alkalmával max. 50 e Ft kerül átutalásra. Javaslom a 200 e Ft támogatás elfo-
gadását.  
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Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Tárgyaltuk a bizottság elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
36/2012.(III.22.) önkormányzati határozata 
 
a bátaszéki véradások támogatásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a városban 
megtartandó véradáson résztvevı bátaszéki véradók támogatását hatá-
rozza el, ennek érdekében a 2012. évben megszervezendı négy  vér-
adás lebonyolításához 200.000 Ft, azaz Kettıszázezer forint támoga-
tást biztosít az önkormányzat 2012. évi költségvetésében megállapított 
általános tartalék keret terhére.  
 
A képviselı-testület felkéri a pénzügyi irodát, hogy a támogatási szer-
zıdés aláírása után gondoskodjon a fenti összeg négy részletben törté-
nı (2012. március 23-éig, 2012. július 15-éig, 2012. augusztus 1-éig 
és 2012. december 1-éig) a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szer-
vezete Kereskedelmi és Hitelbank által vezetett 10404601-49535149-
52561001 számlájára történı átutalásáról, „Bátaszéki véradók támoga-
tása” megjelöléssel. 
  
Egyben felhatalmazza a város polgármesterét a támogatási szerzıdés 
aláírására. 
 
Határidı: 2012. március 23. (a támogatási szerzıdés aláírására) 
Felelıs: Bognár Jenı polgármester  
 (a támogatási szerzıdés aláírásáért) 
 Skoda Ferenc jegyzı (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: pénzügyi irodavezetı 
 Magyar Vöröskereszt Tm-i Szervezete, Szekszárd, 
 Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára SZB elnök 
 Dr. Kostyál Artúr, a bátaszéki alapszervezet elnöke 
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11. Helyi személyszállításra kötött közszolgáltatási szerzıdés 1. számú módosítása 
(41. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 

 
 
Szóbeli kiegészítés 
 
Skoda Ferenc: Képviselı-testület 2005. január 1-jével kötött közszolgáltatási szerzıdést a 
szekszárdi Gemenc Autóbusz-közlekedési Rt.-vel Bátaszék város közigazgatási határán belül, 
menetrend szerinti helyi személyszállításra. Ezen közszolgáltatási szerzıdés 2012. december 
31. napjáig hatályos. Törvényi változás miatt 2012. április 1-jétıl nem fog kiterjedni az autó-
busszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló törvényben meghatározott, helyi 
közösségi közlekedési szolgáltatások áraira, azaz az önkormányzatok hatósági ármegállapító 
jogköre e témakörben megszőnik. Ennek megfelelıen szíveskedjenek a szerzıdés módosítást 
jóváhagyni.  
 
 
Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok: Mindent rendbe találtam, tárgyalásra alkalmas.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
37/2012.(III.22.) önkormányzati határozata 

 
helyi személyszállításra kötött közszolgáltatási szerzıdés 1. számú 
módosításáról 
 
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésének 
kapott feladatkörében eljárva – figyelemmel az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. tv. 6. § 
(1) bekezdésében foglaltakra – a szekszárdi Gemenc Autóbusz-
közlekedési Zrt.-vel helyi személyszállítás helyközi járattal történı le-
bonyolítása tárgyában kötött és a 228/2004.(XII.14.) KTH számú ha-
tározattal jóváhagyott közszolgáltatási szerzıdés közös megegyezéssel 
történı módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal – 
2012. április 01-jei hatállyal - jóváhagyja. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a város polgármesterét a szerzıdés-
módosítás aláírására. 
 
Határidı: 2012. április 15. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
               (a határozat megküldéséért) és 




