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FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
 

Vagyongazdálkodás 
 
 Az önkormányzat vagyontárgyai közül a legjelentősebb tételt az ingatlanok képviselik. 
Központi előírásoknak megfelelően a földhivatali ingatlan-nyilvántartási adatok összevetésre 
kerülnek az önkormányzati nyilvántartási rendszerekkel, ezzel biztosítva a két rendszer kö-
zötti egyezőséget.  
 
 Az elmúlt évek során pályázati támogatások segítségével az önkormányzati intézmé-
nyek felújítására, bővítésére komoly összegeket fordított a képviselő-testület. Az elkövetkező 
időszakot egy jó állapotban lévő intézményhálózat, illetve városi infrastruktúra birtokában 
tudjuk megkezdeni. 
 
 A 2015-2019-es választási ciklus egyik fontos feladata az önkormányzati vagyon meg-
tartása, illetve szerény gyarapítása.  
 
 Az önkormányzati tulajdonú lakás állományt folyamatosan karban kell tartani, műszaki 
állapotát évente felül kell vizsgálni és a képviselő-testület által évente elfogadott felújítási 
terv szerint ütemezve, a lakbér bevétel terhére, a felújításokat folyamatosan el kell végeztet-
ni. 
  
 Amennyiben erre a pályázati kiírások illetve a saját források lehetőséget biztosítanak, 
az önkormányzati bérlakás állományt pályázati támogatások bevonásával növelni kell igény-
be véve a Bátaszék, Baross u. 3. szám és a Bátaszék, Flórián u 3. szám alatti ingatlanokat 6 
db új önkormányzati bérlakás kialakításának céljából. Indokolt lenne a szolgálati lakások, 
mint olyanok folyamatos megszüntetése, a lakások önkormányzati bérlakássá történő átmi-
nősítése. 
 
 Felül kell vizsgálni a funkció nélkül maradt vagy csak részben hasznosuló önkormány-
zati tulajdonú ingatlanok műszaki állapotát. Hasznosításukra rövid illetve középtávú haszno-
sítási koncepciót kell kidolgozni. Döntést kell hozni olyan ingatlan esetében melynél ez le-
hetséges az esetleges értékesítésről. 
 
 Fontos szempont, hogy az önkormányzati feladatellátás és vagyonműködtetésből 
származó forráshiány mértékét kezelni tudja az aktuális költségvetés, így biztosítva a hitel-
képesség fenntartását. 

 

A PROGRAM VÉGREHAJTÁSA: 

 

1. Az elmúlt 5 év vagyongazdálkodásáról általában 
A vagyongazdálkodás egyik fontos eleme, hogy a vagyonnyilvántartások pontos és 

naprakész adatokat, információkat mutassanak. Az elmúlt időszakban sikerült egy modern 
szoftveres ingatlankataszter rendszert kialakítani. Az adatok egyezőséget mutatnak a földhi-
vatali, illetve a könyviteli rendszerrel.  
 

Fontos vállalása volt a programnak az önkormányzati vagyon megőrzése, illetve gya-
rapítása. 

A 2015-2019 évi vagyonmérlegeket figyelembe véve el lehet mondani, hogy ezt a vál-
lalást sikerült megvalósítani. Az önkormányzati vagyon az érintett időszakban 2 474 216 965 
Ft összegben növekedett. 
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adatok Ft-ban 

Önkormányzati Va-

gyonmérleg változása Nyitó Záró Változás % 

2015. év tény 
3 719 901 000 3 859 790 541 139 889 541 

103,8% 

2016.év tény 
3 859 790 541 4 544 867 466 685 076 925 

117,7% 

2017. év tény 
4 544 867 466 6 034 283 990 1 489 416 524 

132,8% 

2018. év tény 
6 034 283 990 6 107 109 906 72 825 916 

101,2% 

2019. év I. félév 
6 107 109 906 6 192 117 965 85 008 059 

101,4% 

Összesen:     2 472 216 965   

 
Az önkormányzati vagyon jelentős része az ingatlan vagyon, amelynek fejlesztéséről, állag-
megóvásáról gondoskodni kell.  
 
 
        adatok e Ft-ban 

Évek Beruházások Felújítások 

Fejlesztések ös--

szesen 

2015. év tény 73 344 68 403 141 747 

2016.év tény 47 622 28 453 76 075 

2017. év tény 351 382 47 933 399 315 

2018. év tény 368 752 105 250 474 002 

2019. év I. félév 598 101 26 410 624 511 

Mindösszesen 1 439 201 276 449 1 715 650 

 
A fentiekben megvalósított fejlesztések pályázatok, és saját forrásból kerültek megvalósítás-

ra. Bátaszék város Önkormányzata által 2015 – 2019 I. félév között elnyert és felhasznált 

pályázati források összesen 1.920.006.152 Ft volt, amelyek jogcímenként és összesítve a 
mellékletben került bemutatásra. 

Hitel, idegen forrás bevonására nem került sor a működési és felhalmozási költség-
vetések tekintetében sem.  

Az elkészített költségvetési rendeletek jól előkészített pontos adatok alapján jól meg-
határozták a gazdálkodási keretszámokat. A költségvetések végrehajtása, a gazdálkodás 
lebonyolítása jól szervezett módon történt. A költségvetésekben természetszerűleg meglévő 
finanszírozási mélypontokat a bevételek egy részének ciklikussága miatt minden esetben 
sikerült áthidalni.  

Az önkormányzat gazdálkodása pénzügyi helyzete stabil volt a 2015-2019 ciklusban. 
Minden évben jelentős 130 000 e Ft-ot meghaladó maradvánnyal tudott zárni. Az önkor-
mányzat feladatellátását jelentősen segítette a TETT társulástól 2015-2019 között megka-
pott mintegy 257 millió forint. 
Megállapítható, hogy az önkormányzat kötelező feladatait ellátta, intézményeinek működte-
tése megfelelő szinten megvalósult, hangsúlyt fektetett a szociálisan rászorulók megsegíté-
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sére, áldozott a kulturális és sportélet szinten tartására és az önkormányzati vagyont is tudta 
gyarapítani, úgy hogy folyamatosan megőrizte fizetőképességét. 

 
2. Az önkormányzat bérlakás állománya   
A bérlakások felújítása az elfogadott felújítási terveknek megfelelően az alábbiak szerint 
történt: 
 

2015. év                                                                       adatok e Ft-ban 

 Munka megnevezése: Összege: 

Ady E. u. 27. fürdőszoba felújítás 990  Ft 

 
 

2016. év                                                                       adatok e Ft-ban 

 
Munka megnevezése: Összege: 

Gárdonyi u.1 
előtető készítés, festési 
munkák 
 

950  Ft 

 
 
 

2017. év                                                                       adatok e Ft-ban 

 
Munka megnevezése: Összege: 

Hunyadi utca 2/A. 

külső (homlokzati nyílászárók 
és bejárati ajtók) 
nyílászáróinak teljes körű 
cseréje és a földszint 2. 
számú lakás felújításának I. 
üteme 

6.045  Ft 

Hunyadi utca 2/A. külső homlokzati hőszigetelési 
munkák 

5 249  Ft 

 
 

2018. év                                                                       adatok e Ft-ban 

Hely 
Tervezett fejlesztés, felújí-

tás, feladat 
Költségkeret 

Hunadi utca 2/A. 
A földszint 2. számú lakás 

felújítása II. ütem   
618  Ft 

Budai utca 56-58. 

Az első és második emeleti 

folyosók aljzat felújítása, és 

új, korszerű biztonsági védő 

korlát kiépítése; a lépcső-

házban lévő nyílászárók cse-

réje, a lépcsőház padlóburko-

latának és a falainak felújítá-

6 100  Ft 
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sa, festés   
 

 

2019. év                                                                      adatok e Ft-ban 
 

 

Tervezett fejlesztés, 

felújítás, feladat 
Költségkeret 

Hunyadi utca 2/A. lépcsőház felújítása 840 Ft 

Gárdonyi utca 1. az épület statikai vizsgálata 260 Ft 

Budai utca 56-58. 
a folyosók (első és második 

szint) padlóburkolatának 

felújítása 

 

570 Ft 

Ady Endre utca 27. egy db gázkonvektor csere 140 Ft 

valamennyi lakás rendkívüli felújítási feladatok 500 Ft 

Budai utca 56-58. 

szám alatti 

társasház I/3., II/7. 

és II/8. számú 

lakások  

elavult gázkazánjainak 

cseréje 
3 600 Ft 

Hunyadi utca 2/A. 

szám alatti 

társasház II/4., és a 

Budai utca 56-58.  

szám alatti 

társasház II/3. , II.7. 

számú lakások 

felújítása  

kiköltözés utáni felújítás     1 800 Ft 

2015-2019 lakásfelújítás összesen:    27.662 Ft 
  
A lakásbérleti díjak fokozatos emeléséről döntött a képviselő- testület a beruházások, felújí-
tások tervszerű, több év alatt megvalósuló ütemezéséhez igazodóan, illetve közeledve a pi-
aci viszonyokhoz, árakhoz. 2017. január 1. napjától a lakásbérleti díjak 10 %-os emelésére, 
2018. január 1. napjától pedig további 8 %-os emelésére került sor, mely a következő két 
évben év elejétől további 8-8 %-kal fog emelkedni. 
 
 A lakások, helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük szabályairól szóló önkor-
mányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) átfogó felülvizsgálata 2017.-ben megtörtént. A 
rendelet újraalkotásával megszüntetésre került a korábbi szolgálati lakás lakáskategória, 
helyette a szolgálati célra történő kiutalás szabályozására került sor. A pályázati eljárásban 
tett több azonos ajánlat esetén alkalmazandó eljárási szabályok meghatározásra kerültek, a 
szociális lakás lakáskategória megszüntetésre került, a pályázati eljárást lezáró döntés 
meghozatalára vonatkozó hatáskör telepítése történt meg, valamint a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek pályázati eljárás lefolytatása nélküli bérbe adásának feltételrendszere 
került kidolgozásra. 
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3. Funkció nélkül maradt ingatlanok 

  
 2015-ben a városüzemeltetési iroda megvizsgálta a Bátaszék Város 
Önkormányzatának kezelésében lévő épületeit. Több olyan épület is volt, ami funkció nélküli 
Ezek a Flórián utcai óvoda, Schindler ház, volt Bölcsőde konyhai épülete, Kossuth utcai 
óvoda. Az épületek hasznosítása az alábbiak szerint valósult meg: 
  
Flórián utcai óvoda: 

 
 Az épület hasznosításáról 2015 szeptemberében döntött a képviselő- testület. Az 
épületet a Luxin Kft. használatába adta, mely azóta rehabilitációs foglalkoztatást valósít meg 
az ingatlanban. 
 
Schindler ház: 
 
 2016.-ban elkészültek azon tervek, melyek alapján szálláshelyek kialakítására lenne 
lehetőség az önkormányzat tulajdonában álló Schindler házban. 2018-ban megjelent VP6-
19.2.1.-75-1-17 kódszámú, A vidéki turizmus erősödését szolgáló minőségi szálláshelyek és 
kapcsolódó szolgáltatások kialakítása és fejlesztése című felhívásra kívánt pályázatot 
benyújtani az önkormányzat a szálláshelyek kialakítása érdekében. A pályázat 
megvalósításához jelentős önrészre lett volna szükség, ezért végül nem került benyújtásra, 
az elképzelés megvalósításához a forrásokat keressük. 
 
Volt bölcsőde konyhai épülete: 
 
 Ez az épület alkalmas lehet edzőterem kialakítására. Erre vonatkozóan az 
Önkormányzathoz 2019 februárjában kérelmet nyújtott be a BSE Karate Szakosztálya, mely 
szerint a szakosztályának szüksége lenne egy helyiségre, amellyel bekapcsolódhatna a 
Nemzeti Karate Akadémiai projektbe. A kérelmet a képviselő- testület támogatta. A felújítási 
munkák még nem kezdődtek meg. 
 
Kossuth utcai óvoda: 
 
 Ezen épület Civil Házként való működtetése a terv. A tervdokumentáció rendelkezésre 
áll. Pályázat nem került benyújtásra, mivel az alacsony intenzitású volt a rendelkezésre álló 
saját forráshoz képest.  
 Az épület állagmegóvása érdekében az alábbi felújítási munkákat végeztük: 

- épületrész statikai szakvélemény alapján történő javítása (csak a falmegerősítés az 
egyéb járulékos munkák nélkül), bruttó: 1.100.000,- Ft, 
- ingatlan tetőszerkezetének javítása, bruttó 6.800.000,- Ft 
- épület kéményszerelési munkái, bruttó: 374.269,- Ft 

 
4. Vagyonnövekedés 
Jelentős vagyonnövekedés következett be az elmúlt öt évben.  
 

 2016-ban a képviselő- testület megvásárolta a Bátaszék külterület 0130/3 hrsz.-ú 
szántó és legelő művelési ágú, 11 ha 6256 m2 nagyságú ingatlant és a mezei leltár szerinti 
ingóságokat összesen 25.000.000.- Ft vételárért. Továbbá a Bátaszék külterület 0131/2 
hrsz.-ú erdő művelési ágú ingatlan 3517/8775 tulajdoni hányadát 20.000.000.- Ft vételárért. 

 2017-ben került sor a Búzakalász Mezőgazdasági Szövetkezet Bátaszék közösségi 
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alapjába tartozó vagyonának – külterületi szilárd burkolatú és földutak - ellenérték szolgálta-
tása nélküli átvételére. Az ingatlan-forgalmi értékbecslés szerint az átvétellel érintett földterü-
let mérete 67,0906 hektár. A forgalmi értéke összesen 59.367.460,-Ft. 
 

 2019. év elején az önkormányzat megvásárolta a műemléki védelem alatt álló Szám-
vevőségi épületet 25 000 e Ft értékben. 
 
 Végül a képviselő- testület naperőmű park fejlesztés Bátaszék város közigazgatási te-
rületén belül történő megvalósítását is támogatta. A naperőmű park megvalósításának hely-
színéül az ipari park területét jelölte ki, hozzájárult a 61/23 hrsz-ú telek megosztásához a 
naperőmű park fejlesztés igényeinek megfelelően, és a 61/25 (14.000 m2) és a 61/26 
(15.000 m2) hrsz-ú ingatlanokat 1.000,- Ft/m2+ÁFA áron értékesítette. 
 

Közszolgáltatások 
 
Ezen a téren változást nem szükséges, hiszen mind a városi köztemető, mint a helyi 

autóbusz-közlekedés közszolgáltatására, mind pedig a települési szilárd és folyékony hulla-
dék begyűjtésére érvényes szerződése van az önkormányzatnak. 

 
 
Indokolt lenne a Városháza bővítése pályázati források bevonásával, a meglévő ter-

veket figyelembevételével az udvari épület II. fejlesztési ütemének megvalósításával. 
 
Szükséges az elöregedett, elavult, és rengeteg szolgáltatás stabilitási hibát (csőtö-

rés) okozó vízvezeték hálózat rekonstrukciója a település egészére nézve. A fejlesztés csak 
pályázati források bevonásával valósítható meg. 

 
Szükséges a viziközmű-szolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX törvény előírásainak 

megfelelése céljából egy közép és egy hosszú távú karbantartási ütemterv elkészíttetése, 
melyben a Bátaszék város közigazgatási területén lévő viziközművek karbantartási igényei 
és annak költségei kerülnek tervszerűen megállapításra. 

 

A PROGRAM VÉGREHAJTÁSA: 

 
A városi köztemetőt a Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft. üzemelteti a kegyeleti köz-

szolgáltatási szerződésnek megfelelően. 
Az Üzemeltető köteles tanúsítvány formájában részletes kimutatást készíteni az üze-

meltetés és a fenntartás tárgyévi bevételeiről, kiadásairól és erről a megbízót írásban tájé-
koztatni tárgyévet követő év március 31-éig. Ezek a költségek az alábbiak szerint alakultak: 

 
2014. év                     Kiadás:  2 951 eFt                  Bevétel:  3 683 eFt 
2015. év                     Kiadás:  3 291 eFt                  Bevétel:  2 909 eFt 
2016. év                     Kiadás:  3 742 eFt                  Bevétel:  3 557 eFt 
2017. év                     Kiadás:  3 890 eFt                  Bevétel:  2 716 eFt 
2018. év                     Kiadás:  4 233 eFt                  Bevétel:  4 036 eFt 
                                   Kiadás:18 107 eFt                  Bevétel:16 901 eFt 
 

Az üzemeltetéshez az Önkormányzat 1 206 e Ft összeggel járult hozzá a kiadások 
és bevételek különbözetével. 
 

A temető fejlesztésére is kiemelt figyelmet szenteltünk, melynek eredményekén az 
alábbi beruházások valósultak meg: 

 2015.-ben Temetői fejlesztésekre 732 e Ft-ot fordítottunk 
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 2016.-ban Garay utcai temetőben 166 méter hosszon 3 méter széles szerviz út kialakí-

tása zúzottkő terítéssel. A beruházás összköltsége: 908 eFt. 

 2017.-ben Városi köztemetőben északi szervizút kialakítása 20 m hosszban, valamint 
szervizút útcsatlakozásának kialakítása bruttó 984 e Ft. 

 2018.-ban Garay utcai temető északi szervízút kivitelezési munkái keretében 210 m2 
útfelület és 147 fm betonszegély építése bruttó 1.494 e Ft összegben. Urnafal alapozási 
munkálatai készültek, bruttó: 309 e  Ft összegben. 

 2019.-ben urnafal építés, bruttó: 1.011,- e Ft összegben. Garay utcai temető északi 
szervizút kivitelezési munkái. A beruházás költsége: bruttó 1.460,- e Ft. 

2015 -2019 Városi Köztemetőben végzett fejlesztések összesen: 6.898 e Ft 
 
szemétszállítás 
 

A 2017. decemberében megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
alapján a Vertikál NZrt. a közszolgáltató Bátaszéken. A szilárd hulladék elszállítását és ár-
talmatlanítását pedig az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. mint 
szolgáltató valósítja meg. Bátaszék város területén nincs hulladéklerakó, így a szolgáltató 
más településen épített lerakóban helyezi el a hulladékot. Szintén az Alisca Terra NKft. 
üzemelteti a településen található hulladékudvart. A különböző hulladékfajtákat elkülönítve 
gyűjtik, tárolják.  
 
viziközmű rendszer üzemeltetés 
 

A viziközmű hálózatokon (ivóvíz, szennyvíz) a Gördülő Fejlesztési Tervben a haszná-
lati díj terhére az alábbi kivitelezési munkák készültek el: 
 
2015 
Rövid vezeték szakaszok rekonstrukciója, bekötés cserék, átemelő szivattyúk beszerzése, 

tűzcsap csere, altalaj tűzcsap csere, konténerek beszerzése összesen:   4 515,- eFt 
 

2016 
Tűzcsap és bekötés cserék, átemelő szivattyúk beszerzése, tartalék szivattyú beszerzése 
összesen:   2 033 ,-eFt. 
 
2017  
Tűzcsap és bekötés cserék, bekötő vezeték rekonstrukció,  összesen:     1 059 ,-eFt. 
 
2018 
4 db tűzcsap cseréje, 12 db vízbekötés cseréje, bekötő vezeték rekonstrukció, szennyvíz 
átemelő szivattyúk felújítása, tartalékszivattyú  összesen:   2 348 ,-eFt 
 
2019 
Garay utcában ivóvíz vezeték kiváltása. A sportpálya ellátását szolgáló tüzivíz vezeték meg-
építése összesen: 3 168 e Ft 

2015 - 2019 gördülő fejlesztés összesen: 13.123 e Ft 
 

Intézmény-hálózat átalakítása, fejlesztése 
 
 Oktatás, nevelés, sport 
 

Törekedni kell az új, illetve felújított épületegyüttesben elhelyezett óvoda és bölcsőde 
folyamatos állagmegóvására. A helyi általános iskola és gimnázium létesítményeinek kar-
bantartására akkor nyílik közvetlen lehetőség, ha megtörténik a működés átvétele a Kle-
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belsberg Intézményfenntartó Központtól, gyakorlati tapasztalatok és tény adatok ezt bizonyí-
tották, ezért e szándékot meg kell valósítani ebben a tervezési ciklusban. 

 
 

 2015-ben felül kell vizsgálni a gimnázium kihasználtságát és környékbeli (akár megye-
határon túli) települések bevonásával szükséges a diákok számának növelése, a gimnázium 
fenntarthatóságának biztosítása érdekében. Követni kell minden olyan oktatáspolitikai válto-
zást (pl. szakgimnázium), amelynek kihasználásával növelhető a tagintézmény kihasznált-
sága. 

Bátaszék köznevelési intézményhálózatában az infrastruktúra fejlődését szolgálják a 
TIOP (informatikai eszközfejlesztés; laptop program; iskolakönyvtár informatikai fejlesztése) 
és KEOP (kerékpártároló; napelemes rendszer) pályázatok megvalósítása és fenntartása. 
Tárgyidőszakban a továbbfejlődést biztosító pályázatok megtalálása változatlanul fontos fel-
adat.   

 
 A konyha rekonstrukció során az iskola konyhában kiépült szellőzőrendszer tovább 
bővítése szükséges mellyel biztosított lenne a konyhában a levegő hűtése a nyári időszak-
ban. Szükséges lenne a konyhai fogyasztások (víz, villany, gáz) mérésének elkülönítése, 
almérő órák beépítésével. A meleg konyha kihasználtságának biztosítása érdekében to-
vábbra is az A és B menüs szolgáltatás fenntartása célszerű. 
  
A Tanuszoda működéséhez a pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítani kell az uszoda 
zavartalan működése céljából. Meg kell találni a Tanuszoda melletti szabad terület sportcélú 
hasznosításának lehetőségét akár külső vagy pályázati forrás bevonásával. Meg kell vizs-
gálni, hogy a meglévő épületben lehet-e és ha igen milyen módon új szolgáltatás bevezeté-
sét megteremteni, és ezáltal a bevételeket növelni. Célszerű lenne tanulmány keretében 
megvizsgálni, hogy a meglévő épülethez kapcsolódó új épület kialakításával milyen új szol-
gáltatásokat lehetne bevezetni. A vizsgálatban ki kellene térni a megvalósítás költségeire, az 
összekapcsolt működtetés lehetőségeire illetve az üzemeltetés, működtetés bevételeire, ki-
adásaira is. E tanulmánynak ki kellene térnie egy kültéri medence kialakításának és működ-
tetésének költségeire is. 

 
A meglévő sportolásra alkalmas létesítmények, terek fenntartása és karbantartása fon-

tos feladat, kiemelt figyelmet igényel ebben a ciklusban Kalász János Városi Sportcsarnok 
küzdőterének megújítása, valamint Vicze János Sportpálya lelátójának és futópályájának 
korszerűsítése. A Besigheim Játszótéren az aszfaltos felület balesetmentesítése (új felület 
esetleges megépítése) is szükségszerű. 

 
 Indokolt lenne a Vicze János Városi Sportpálya többfunkciós, és folyamatos kihasz-
náltságot biztosító fejlesztése, lelátójának korszerűsítése, atlétikai pálya kialakítása és egy új 
műfüves focipálya építése, melyet a sportolni vágyók egész évben használhatnának. 

 
A városban hiánypótló szerepet tölthet be a tömegsport és a szabadidős sporttevé-

kenység népszerűsítése, ennek érdekében kívánatos volna egy „Kondipark” létesítése a Be-
sigheim Játszótéren. Kiemelt feladat a versenysport (nemzetközi és hazai területen egy-
aránt) támogatása.  
 

A PROGRAM VÉGREHAJTÁSA: 

 

1. Általános iskola, gimnázium 

 
Az önkormányzat 2015. február 26.-án döntött arról, hogy 2015. szeptember 1-jétől 

az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére vállalja az ön-
kormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló, de az állami intézményfenn-
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tartó központ által fenntartott Cikádor Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó- és ingatlanvagyon működ-
tetését. E döntésnek köszönhetően az iskola önkormányzat általi működtetésével 2016-os 
évben 30 000 e Ft megtakarítás keletkezett. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2016. július 1-jétől hatályos 
módosítása értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által 
működtetett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó 
jogok és kötelezettségek 2017. január 1-jétől a tankerületi központot illetik meg, illetve terhe-
lik. A köznevelési törvény módosítása következtében az önkormányzat 2016 novemberében 
hagyta jóvá a köznevelési intézmények ismételt állami működtetésbe vételére vonatkozó 
megállapodásokat.  

 
 2017 szeptemberétől 530 e Ft-tal támogattuk a „Fundatio Pro Gimnasio” – Alapítvány a 
Gimnáziumért Alapítványon keresztül a II. Géza Gimnázium tehetséges tanulóinak bejárását 
a 2017/2018-as tanév során. Ezt követő tanévekben az önkormányzat saját költségén gon-
doskodott a Baranya megyéből érkező diákok gimnáziumba szállításáról. 
 
 Az iskola épületek továbbra is önkormányzati tulajdonban maradtak, ezért az önkor-
mányzat jelentős felújításokat végzett saját erőből: 

- II. Géza Gimnázium térburkolat felújítási munkálatai I. ütem, bruttó: 1 653 e Ft   
- Bátaszék, Kanizsai Dorottya Ált. Isk. belső udvari részén a régi épület szárnyának 
homlokzat javítása (festés + kiegészítő munkálatok), bruttó: 1.469 e Ft + 125 e Ft 
 

 2017-ben támogatási szerződés került aláírásra a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016 azo-
nosító számú, „Cikádor Általános Iskola és Gimnázium II. Géza Gimnáziuma energetikai 

korszerűsítése Bátaszéken” című projekt kapcsán bruttó 18 690 e Ft értékben. A támoga-
tási összegből napelemek telepítésére került sor a Gimnázium épületére. 
 

Az önkormányzat 2019-ben TOP pályázat keretében támogatási kérelmet nyújtott be 
az általános iskola épületének energetikai korszerűsítése érdekében. A kivitelezési munká-
kon túli előkészítési, szakmai megvalósításhoz kapcsolódó, valamint projektmenedzsment 
költségek együttesen meghaladják a bruttó 105 094 e Ft-ot. 
 

2. Óvoda, bölcsőde, konyha 

 
 A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményt a Mikrotérségi Óvo-
da és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás tartja fenn. Az intézmény gazdálkodásával 
kapcsolatos feladatokat a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

 
A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha az eltelt öt évben két jelentős 

átszervezésen esett át, mely döntések a férőhelyszám és a dolgozói létszám növelésével 
jártak. Az első átszervezésre 2017-ben került sor, amikor szeptember 1-jével megnyílt az 
intézmény 2. bölcsődei csoportja 12 férőhellyel. A döntés következtében 4 álláshellyel bővült 
az intézmény. 2018-ban pedig az intézményt fenntartó táruláshoz csatlakozott Alsónána 
Község Önkormányzata, így az intézmény kibővült az alsónánai tagintézménnyel. A tagin-
tézmény 20 férőhelyes, a dolgozói létszám 3 álláshellyel gyarapodott.  
 

A Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha ablakai külső hő-fényvédő fóliázási mun-
kái bruttó 209 e Ft összegben 2017-ben megvalósultak. 
A Konyhában kiépült szellőzőrendszer tovább bővítésére elkészültek a tervek. Azonban pá-
lyázati forrást még nem sikerült hozzárendelni a megvalósításához, 2019-ben benyújtásra 
került ismét a támogatási kérelmünk a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti önkormányzati étkeztetési fejleszté-
sek támogatására. 
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3. Sport 

 
Tanuszoda 
 

 2018-ban megvalósult a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00009 kódszámú „Tanuszoda 

energetikai korszerűsítése Bátaszéken” című projekt kapcsán bruttó 263 914 e Ft tá-

mogatási összegből. A projekt keretében hőszivattyú rendszerek telepítésére, világítási 
rendszer korszerűsítésére és napelemek telepítésére került sor 
Kalász János Városi Sportcsarnok 
 

A Belügyminisztérium az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzat-
ból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása keretében 2018. 
február 9-én hozott miniszteri döntés alapján 20.000 e Ft támogatást kapott önkormányza-
tunk. A támogatásból elvégzett munkálatok: 

- parketta felújítási munkái teljes parketta cseréjével, megsüllyedt terület bontásával, 

javításával, lelátó szétszerelése nélkül, bruttó: 24.223 eFt 

- vizesblokk felújítási munkálatai, bruttó: 10.490 eFt 

A fennmaradó összeg (14.713 e Ft) saját forrásból került finanszírozásra. 
 

További munkálatokat végeztük el a sportcsarnokban: 

- vizesblokk pótmunka, bruttó: 1 311 e Ft 

- új mérőhely kialakításának kivitelezési munkálatai, bruttó: 982 e Ft 

- menekülési ajtók beépítése, bruttó: 7 966 e Ft (TETT támogatás) 

- nyílászáró cseréje, bruttó: 6 785 e Ft (TETT támogatás) 

- 2 db sötéten sugárzó fűtőtest mennyezetről való leszerelése, áthelyezése és egyéb 

kapcsolódó munkálatok, bruttó: 492 e Ft 

- villamos energia megtakarítást szolgáló beruházás(napelemek) 5 978 e Ft 

- új térelválasztó függönyök elhelyezése 10 795 e Ft 

- menekülő útvonal kiépítése 3 900 e Ft 

- hidegburkolat készítése 1 066 e Ft 

- külső homlokzat festése 400 e Ft 

Összesen: 74 388 e Ft 

 
Horgásztó 
 

2017. nyarán a Wienerberger Téglaipari Zrt., a Bátaszéki Horgász Egyesület és az 
önkormányzat között létrejöttek azon szerződések, melyek alapján a Horgász Egyesület bir-
tokba vehette a bátaszéki horgász tavat. Az önkormányzat a bérleti szerződés alapján 500 e 
Ft bérleti díjat fizet évente a tulajdonosnak. A Bátaszéki Horgász Egyesület a szerződések 
alapján 2032. december 31-ig halgazdálkodási joggal rendelkezik. 
 
Vicze János Városi Sportpálya 
 

A 2015-2019 években jelentős fejlesztéseket sikerült megvalósítani a sportpályán. A 
nézőtéri székek cseréje, valamint az öltözők felújítása, berendezési tárgyainak cseréje külső 
térburkolatok kialakítása fontos fejlesztési lépés volt. A régi elavult fűtési rendszer és a 
használati melegvizes rendszer is felújításra került. Modern eredmény kijelző berendezés is 
beszerzésre került. A sporttelep vagyonvédelmi rendszere szintén kiépítésre került. A 2017. 
éveben a sportpálya karbantartó gépek beszerzésével javítottuk az üzemeltetés feltételrend-
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szerét. A 2015-2019-es időszakban 6 697 e Ft fejlesztési támogatás került átadás a BSE 
részére a fenti TAO fejlesztések öneröjének biztosítására, amiből 18 399 e Ft beruházás tu-
dott megvalósulni. 

A Képviselő-Testület 2019. évben támogatta a Bátaszék SE kérelmét és 35 775 e Ft 
összegben fejlesztési támogatást biztosít az egyesület számára az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Vicze János sporttelepen megvalósítandó műfüves sportpálya, illetve hozzá kap-
csolódó infrastruktúra kiépítésére. Az egyesület TAO támogatásával kiegészülve 116 750 e 
Ft fejlesztést tud megvalósulni a sportpályán. Ezzel egy régi hiányosság kerül megoldásra. A 
sportolók és a Bátaszéki lakosság egész évben ki tudják használni a sporttelep nyújtotta le-
hetőségeket. 
 
 Közművelődés, idegenforgalom, műemlékvédelem 
 
 Mindent meg kell tenni a Bátaszéken meglévő néprajzi gyűjtemények megóvásáért 
fejlesztéséért és bővítéséért, valamint a nem önkormányzati tulajdonban lévő gyűjtemények 
helyben tartásáért. 
 
 A gondoskodni kell a Helyi Értéktár Bizottság munkája nyomán kiemelt „bátaszéki 
hungarikumok” népszerűsítéséről, turisztikai vonzerejének növeléséről. 
 
 A műemléki védettség alatt álló épületek, építmények jó karbantartásáról gondoskodni 
kell. 

 
Át kell gondolni a meglévő intézményhálózat esetleges átalakítását, esetleges új vá-

rosmarketing iroda létrehozását. 
 
Mindenképpen növelni, és más módon propagálni kell településünk turisztikai látvá-

nyosságait, hogy azok vonzóak legyenek turisták számára. 
  
 Törekedni kell a művelődési közösségi tér létrehozására a közművelődési intézmények 
épületeinek felújításával, átalakításával, bővítésével a már elkészült építési engedélyezési 
tervek alapján. E cél megvalósítása csak pályázati úton nyert fejlesztési támogatásokkal le-
hetséges. 
 

A meglévő közművelődési intézményhálózat átszervezésének irányvonala: marketing 
szemlélet beépítése, városi arculat kialakítása, ifjúságpolitika fejlesztése és a turizmus nép-
szerűsítése újításokkal (többféle média megjelenés; kiemelten támogatott nagyrendezvé-
nyek). 

 
 A képviselő-testület gondoskodik forrásbiztosítással a helyi civil szervezetek támoga-
tásáról. A civilek bevonásával, alulról jövő kezdeményezéseik beépítésével szerveződjön a 
település közművelődési élete (közművelődési – ifjúsági – és sport koncepció középtávú ter-
veztetése), az esélyegyenlőség figyelembe vételével. 
 
 A képviselő-testület a 203/2010.(XI.09.) önk.-i határozatával csatlakozott a Magyar Za-
rándokút Önkormányzati Társuláshoz. Éppen ezért feltétlenül ki kell használni az ebben, va-
lamint a borturizmusban rejlő idegenforgalmi lehetőségeket, be kell vonni, a helyi termelőket, 
és civil szervezeteket is meg kell találni a lehetőséget a bátaszéki termelők boltjának létesí-
tésére.  
 

A PROGRAM VÉGREHAJTÁSA: 
 

1. Közművelődés, idegenforgalom, városmarketing 
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 A Képviselő- testület 2015. január 22.-én fogadta el a helyi közművelődés átszervezé-
séről szóló startégiai elképzeléseket. Ennek keretében a Petőfi Sándor Művelődési Ház, 
mint intézmény megszűnt és a feladatait a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. vette át 
közművelődési megállapodás keretében. Az Nkft. kizárólagos tulajdonosa az önkormányzat. 
Az NKft. látja el továbbá az önkormányzat PR kommunikációs és marketing feladatait is és 
az éves városi rendezvények bonyolítását is vállalkozási szerződés keretében. 
 Az átszervezésnek köszönhetően megújultak a kommunikációs csatornák. A város 
honlapja új arculatot kapott, az Nkft. működteti a város facebook oldatát és szerkeszti a Ci-
kádor Újságot. Folyamatosan megjelennek a város fontos hírei, eseményei a Tolna Népúj-
ságban, az Antritt rádióban és a Tolnatáj Televízióban a Cikádor Magazin műsor keretében. 
 2015-ben Bátaszék várossá avatásának 20 éves jubileuma alkalmából egy Bátaszék 
városról (1995 – 2015) szóló film készült, majd ezt követően a város alapításának 875. év-
fordulója alkalmából 2017-ben a település történelmét bemutató film is elkészült, melynek 
elkészítésében a helyi szervezetek aktívan közreműködtek. 
 Az eltelt öt év alatt a régi, hagyományos városi rendezvények mellett új rendezvények 
kerültek bevezetésre, és sikerüknek köszönhetően minden évben megrendezésre kerültek. 
Első alkalommal 2015-ben szerveztük meg a Város Napja rendezvényt, és az Idősek Világ-
napja alkalmából tartott ünnepséget, 2016-ban a Bátaszéki Bornapokat és az Adventi Forga-
tagot. Turisztikai Információs Pont került átadásra, amely a bátaszéki promóciós anyagok 
mellett helyet ad a helyi termelőknek is.  
 
 2015-ben kiállítóterem kialakítása céljából a Számvevőség épületének három helyisé-
ge szívességi használatba vételéről döntött a képviselő- testület. Az irodahelységek kiállító-
teremmé alakításának költségét az önkormányzat vállalta. A kiállítótermekben Nagy László 
katonai gyűjteménye, Dr. Hermann Egyed hagyatéka valamint az Értéktár Bizottság gyűjtése 
alapján összeállított helyi értékek került elhelyezésre.  
 
 2015-ben az Év fája versenyen az Orbán-hegyen lévő Molyhos tölgyünk első lett, így 
lehetőséget kapott, hogy 2016-ban az Európa Év Fája versenyen megmérettesse magát. A 
versenyt magas fölénnyel nyerte meg a fánk. A címhez kapcsolódóan Molyhos Pikniket is 
szervezünk a tölgy körül. 2016 márciusában Áder János köztársasági elnök is ellátogatott a 
tölgyhöz, és a szokásokat követve borral locsolta meg a következő évi bőséges szőlő termés 
és a jó bor reményében. 
 
 A Nemzeti Bor Maraton települések közti versenyén 8,23%-os részvétellel lett első vá-
rosunk. A rendezvény keretein belül versenyt hirdettek a települések között, a lakosságará-
nyosan legtöbb támogató futót regisztráló város különféle díjazásban részesült. Így nyerte el 
településünk a 2016. évi hivatalos NBM - RAJT helyszínét. Emellett még egy egyedülálló, 
1.000.000 Ft értékű különdíjat kapunk, valamint a Nemzeti Bor Maraton főtámogatójának, az 
Evopronak köszönhetően, egy univerzális elektromos autó töltőállomást is telepítettek vá-
rosunkba. 
 
 2017-ben ünnepeltük Bátaszék várossá avatásának 875. éves évfordulóját. Ez alka-
lomból ünnepi testületi ülés keretében kitüntetések átadására, valamint a II. Géza szobor 
avatására is sor került.  
 
 2017 novemberében került sor a megemlékezésre a felvidéki kitelepítés 70 éves év-
fordulója és 20 éves testvértelepülési kapcsolat megünneplésére Nagysallóval. A rendez-
vényhez kapcsolódóan jelentettük meg egy receptes könyvet Ízek, népek, receptek Báta-
szék tűzhelyén címmel. A könyv 19 receptet tartalmaz, ami bemutatja a város gasztronómiai 
sokszínűségét, emellett felhívja a figyelmet a város látnivalóira, turisztika lehetőségeire. A 
könyv megjelenésére a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től 500 e Ft támogatásban részesült 
az önkormányzat, amit a nyomdai költségek csökkentésére tudtunk felhasználni. A könyv 
kelendő, hiszen év végén már az utánnyomásról kellett gondoskodni.  
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 A „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővíté-
se” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósí-
tásra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázaton is sikerrel szerepel-
tünk, és a beüzemeléssel, az infrastruktúra kialakításával együtt 2.000 e Ft értékben szerez-
tünk számítógépeket, multifunkcionális eszközt, projektort, tableteket, telefonokat, bel- és 
kültéri interneteléréshez szükséges eszközöket a Művelődési Háznak.    
 
 Muzeális intézmények szakmai támogatása – Kubinyi Ágoston Program – során a Táj-
ház interaktív eszközeinek beszerzésére nyújtottunk be pályázatot, és 1.000 e Ft támoga-
tásban részesültünk. A támogatást múzeumpedagógiai foglalkozásokra és interaktív termi-
nál kialakítására tudtuk fordítani, ami a Tájház egyes helyiségeihez kapcsolódóan valósult 
meg. 
 Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program keretén belül EFOP-3.3.2-16 Kultu-
rális intézmények a köznevelés eredményességéért tárgyú felhívásra benyújtott pályázaton 
21.495 e Ft támogatást nyertünk, melyet színvonalas kulturális programokra és az infrastruk-
túra bővítésére költhetünk. 
 
 A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Testvér-települési programok és 
együttműködések” című felhívás keretében támogatási kérelmet nyújtottunk be a „Királyi 
gasztronómiai est a Kárpát-medence ízeivel” címmel a 2019. október 26-án a testvértelepü-
léseink – Ditró (Románia) és Nagysalló (Szlovákia) – valamint Bácsfeketehegy (Szerbia) 
részvételével megrendezésre kerülő program költségeire, mely pályázaton 500 e Ft-ot nyer-
tünk.  
 

2. Épületek felújítása: 

 
Petőfi Sándor Művelődési Ház  
 
 Tekintettel a minimális pályázati forrásra, az önkormányzat döntően saját forrásból 
kezdte meg a Művelődési Ház felújítását. Önkormányzati saját forrásból üvegtető javítására 
és esőcsatorna felújítására került sor bruttó: 300 e Ft összegben. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. szeptember 4.-én Támogatói Okiratot 
adott ki, melyben a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen vissza nem térí-
tendő támogatást adott önkormányzatunknak, ami 1.536 e Ft. A következő munkafázisok 
valósultak meg: büfésarok megépítése, folyosó burkolása, helységek festése, elektromos 
hálózat teljes fejújítása, műszaki ellenőri munkák, valamint a helyreállítás utáni festések és 
pótmunkák. A költségek összesen 9.037 eFt. 3 helyiségben 995 eFt összegben padlóburko-
lat került felújításra. A munkák többek között a színháztermet, a folyosót, a Zöldtermet, az 
irodákat is érintették. Petőfi Sándor Művelődési Ház fűtéskorszerűsítési munkálatai 2019-
ben bruttó: 11 983,-eFt összegben valósulnak meg. 
 
Keresztély Gyula Városi Könyvtár 
 
 A könyvtár épületének energetikai korszerűsítése kizárólag saját forrásból valósult 
meg. 

2016-ban az alábbi felújítási munkák voltak: laminált padló készítése, kültéri nyílászá-
rók elhelyezése, festés és térburkolat készítése. A beruházás összköltsége: 1.933 e Ft. Az 
előtér burkolására, tároló építésére, bruttó: 331 e Ft-ot fordítottunk. 

Keresztély Gyula Városi Könyvtár fűtéskorszerűsítésének gépészeti munkáira bruttó 
4.249 e Ft-ot, nyílászáróinak cseréjére bruttó 4.687 e Ft-ot biztosított az önkormányzat.  
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3. Műemlékvédelem:  
 2017-ben megalkotásra került az önkormányzat településképi rendelete, mellyel lehe-
tőség nyílik a tulajdonosoknak önkormányzati forrást igénybe venni a helyi védelem alá tar-
tozó épületek felújítására. 2018-ban három fő vette igénybe az önkormányzat támogatását, 
2019-ben pedig 1 fő. 
 
 Az önkormányzat az eltelt öt évben kiemelt figyelmet fordított a város műemlékeinek 
megóvására.  
 2016-ban az I. világháborús emlékmű teljes felújítására, valamint közvetlen környezet-
ének helyreállítására bruttó 1 792 e Ft összegben került sor. A Bátaszéki Nagyboldogas--
szony Plébániatemplom óraszerkezete helyreállításához 1 250 e Ft összegű támogatást biz-
tosítottunk. 
 2017-ben megvalósult a Szent István téren lévő II. világháborús emlékmű felújítása 
bruttó 587 e Ft összegben. A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum brut-
tó  267 e Ft támogatásával az I. világháborús hadisír felújításra került. A Trianoni emlékmű 
felállítását három magánszemély finanszírozta az Emlékezések Parkjában. Az emlékmű kö-
rüli járda az Önkormányzat támogatásával készült bruttó 437 e Ft összeggel. A Bátaszéki 
Cikádori Apátság templomrom karbantartási munkáira bruttó 1.823 e Ft-ot fordítottunk. A 
Szent György u.- Baross u. elágazásában szerb templomnak emléket állító kereszt felállítá-
sának alapozására és posztamens készítésére bruttó 778 e Ft-ot biztosított az önkormány-
zat. 
 2018-ban a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány „A zsidó temetők rekonstruk-
ciós programja” témában 7.000 e Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg az önkor-
mányzatnak. A pályázat keretében megújult a zsidó temető kerítése. 
 2019-ben Bátaszék külterületén magán tulajdonú ingatlanon álló a II. Világháborúban 
egy légiakna felrobbanása során életüket vesztő kilenc gyermek emlékére állított emlékmű 
felújítása bruttó 517 e Ft összeget tett ki. Az idei évben Számvevőségi épület részbeni felújí-
tására kerül sor (pl.: festés, mázolás, kazáncsere) bruttó: 446 e Ft összegben. 
 
 Egészségügy, szociális ellátások 
 
 A jelenleg ellátott egészségügyi és szociális faladatainkat és az ellátást biztosító in-
tézményrendszerünket, az alapellátást ellátó társulással együtt meg kell tartani. 
 
 A Gondozási központhoz tartozó idősek nappali ellátását biztosító Vörösmarty utcai 
ingatlan teljes felújítása szükséges lesz, melyet pályázati források bevonásával kívánunk 
megvalósítani. 
 
 Törekedni kell egy háziorvosi rendelőknek központi orvosi ügyeletnek helyet biztosító 
új létesítmény az Egészségház megvalósítására (a már elkészült tanulmányterv alapján a 
Bezerédj utcában) Be kell fejezni a jelenlegi egészségügyi célt szolgáló épületnek az átalakí-
tását, korszerűsítését.  
 

A PROGRAM VÉGREHAJTÁSA: 

 
 Ezen feladatait az önkormányzat a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egész-
ségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás útján látja el. A társulás 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat pedig a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 
végzi. 
 
A társulás az alábbi feladatokat látja el: 

a.) családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás,  
b.) házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
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c.) idősek nappali ellátása  
d.) étkeztetés,  
e.) védőnői szolgáltatás, 
f.)  központi háziorvosi ügyelet. 

A Társulás által közösen fenntartott intézmény, mely fenti feladatokat ellátja: a Gondozási 
Központ. 
 

1. Egészségügy 
 
 Az egészségügyi alapellátás az elmúlt 5 év alatt stabilan biztosított volt, valamennyi 
körzet tekintetében a szakmai feltételek adottak, a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi 
praxisok, védőnői státuszok betöltöttek. Az igénybevevők számára a fizikoterápiás ellátás is 
folyamatosan biztosított volt. 
 

A Gyermekorvosi és a felnőtt orvosi rendelők felújítása történt DDOP pályázat keret-
ében 2015 évben 59 996 e Ft összegből. E pályázat keretében rendelők felújítása, áthelye-
zése történt meg a Bátkom 2004 Kft. kivitelezésében. 
 
 Az önkormányzat az egészségügyi intézmények épületeiben végzett felújítási munká-
latokra saját forrásból is jelentős összegeket biztosított. Megvalósult az Orvosi rendelő (Kos-
suth u. 54.) gázkészülék cseréje és áthelyezése, bruttó: 935 e Ft összegben. A Gyermekor-
vosi rendelő (Budai u. 61.) előtető kialakítási munkáira bruttó: 998 e Ft-ot fordítottunk. 
 Önkormányzati saját forrásból valósult meg napelem rendszer beszerzése, felszerelé-
se, beüzemelése munkálatok a Kossuth Lajos u. 54.; Budai u. 61.; Budai u. 9. épületek vo-
natkozásában bruttó: 1 615 e Ft összegben. 
 Gondozási központhoz tartozó idősek nappali ellátását biztosító Vörösmarty utcai in-
gatlan teljes felújítására pályázatot nyújtottunk be, ehhez azonban nem biztosított forrást a 
kiíró szervezet. 
 

2. Szociális ellátások 
 
 Az öt év alatt több új szociális ellátás került bevezetésre. 2015-ben természetbeni ellá-

tásként szociális tűzifa juttatás támogatást biztosítunk a rászorulóknak évente két alka-

lommal, amikor 40-50 család/alkalom részesül az ellátásban. Karácsonyi támogatást kap-
hatnak nemcsak a 90 éven felüliek, de a városban élő, időszakosan vagy tartósan létfenntar-
tási gondokkal küzdő személyek is.  
 A gimnázium 7. és 9. osztályába beiratkozott bátaszéki tanulók tankönyvkiadásaik 

csökkentésére 10 e Ft iskolakezdési támogatást kaphatnak, míg a helyi általános iskolá-
ban zeneiskolai tanulmányokat folytató tanulók és a bátaszéki fúvószenekar tagjai a térítési 
díj vagy tandíj összegével megegyező támogatásban részesülhetnek. Iskolakezdési támoga-
tást 2015-ben 20, 2016-ban 15, 2017-ben 17, 2018-ban 19, 2019-ben 15 tanuló kapott. a 

2016. január 1-jétől bevezetett zeneiskolai támogatást 9 fő, 2017-ben 8 fő, 2018-ban és 
2019-ben 6-6 fő vette igénybe.  

 A gyermekek születését 20 e Ft-tal támogatjuk, az elmúlt öt évben az újszülött támo-

gatást összesen 181 gyermek számára igényelték a szülők.  
Évente a szociális ellátásokra 25-27 millió forintot fordít az önkormányzat. 
 

 2017. decemberben döntött a képviselő-testület arról, hogy prevenciós programot 
indít a bárányhimlő és a rotavírus elleni védőoltások biztosítására az érintett gyermekek 
számára. A program keretében a család szociális helyzetére való tekintettel akár az oltás 
mindkét adagja költségét átvállalja az önkormányzat. A védőoltási program keretében 2018-
ban 26 fő, 2019-ben ezidáig 23 fő részesült támogatásban. Így 2018-ban 911 e Ft-ot fordított 
az önkormányzat a védőoltás programra. 
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 A képviselő-testület a 2016. augusztus 31-ei testületi ülésén megalkotta a szennyvíz-

csatorna-hálózatra történő rákötés szociális támogatásáról szóló rendeletet. A rendelet 
2016. október 1-jétől 2018. szeptember 30. napjáig volt hatályban. A rendelet értelmében az 
önkormányzat egyszeri, vissza nem térítendő természetbeni támogatást nyújtott a lakóháza 
szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötéséhez azon szociálisan rászoruló személynek, 
aki a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelek. A támogatást 2017-ben 2 fő vette 
igénybe összesen 120 e Ft összegben, míg 2018-ban 1 fő 43 e Ft összegben. 
 

A képviselő- testület 2018-ban a 10/2018. (VI. 29.) önk.-i rendelet elfogadásával a té-

li rezsicsökkentéshez kapcsolódó egyszeri támogatás bevezetéséről döntött azon báta-
széki ingatlanhasználók részére, akik nem részesültek a Kormány által biztosított téli re-
zsicsökkentésben. Az önk.-i rendelet 2018. július 1.-jén lépett hatályba. Ezen támogatást 
összesen 299 fő vette igénybe, melyre az önkormányzat 3.588 e Ft összeget biztosított költ-
ségvetésében. 
 

3. Közfoglalkoztatás 
 

A 2015. évben öt közfoglalkoztatási program keretében összesen 130 főt foglalkoz-
tattunk hosszabb-rövidebb ideig. 2016. évben négy közfoglalkoztatási programot indítottunk 
összesen 80 fő bevonásával. 2017-ben egy közfoglalkoztatási program során 30 főt foglal-
koztattunk hosszabb-rövidebb ideig. Képzéssel egybekötött közfoglalkoztatási programba 
2015-től összesen 19 fő vett részt.  
 

2015-ben közfoglalkoztatottak bevonásával egy fakitermelő csoportot állítottunk fel a 
szociálisan rászorulók tűzifával történő ellátásának elősegítésére. A működéséhez 450.000.- 
Ft keretösszeget állapított meg a képviselő-testület, melyen védőruhát vásároltunk. A Ge-
menci Erdészettől 2 ha területen végeztünk erdőtisztítást, innen kb. 70-80 erdei m3 fát ter-
meltünk be, amit a rászorulók között két alkalommal osztott ki a szociális bizottság. A prog-
ram folytatására ezt követően nem volt mód, egyrészt a szakképzett közfoglalkoztatott hiá-
nya, másrészt az erdészettől nem volt lehetőség terület használatára. A felajánlott munkát a 
három év alatt 13 fő nem vállalta. A foglalkoztatáshoz 2015-2017 között mindösszesen 
61 221 e Ft támogatást igényeltünk a Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától. 
A programok bonyolításához 70 és 85 %-os támogatást, míg két részprogramhoz teljes tá-
mogatást kaptunk. Az önkormányzatnak a három év alatt összesen 10 380 e Ft-ot kellett 
saját forrásként biztosítani.  
 

A Nemzeti Művelődési Intézeten és az Országos Széchenyi Könyvtáron keresztül kul-
turális közfoglalkoztatásra is lehetőséget kaptunk országos közfoglalkoztatási program kere-
tében, így évente 2-3 főt tudtunk foglalkoztatni, akik az intézményeink munkáját segítették.  
 

2018. évben két közfoglalkoztatási program keretében összesen 31 főt foglalkoztat-
tunk hosszabb-rövidebb ideig. 2019-ben egy közfoglalkoztatási program során 22 főt foglal-
koztattunk, jelenleg 12 fő dolgozik. Képzéssel egybekötött közfoglalkoztatási programokban 
2018-tól összesen 6 fő vett részt. A felajánlott munkát e két év alatt 9 fő nem vállalta. A fog-
lalkoztatáshoz mindösszesen 16.151 e Ft támogatást igényeltünk a Szekszárdi Járási Hiva-
tal Foglalkoztatási Osztályától. A programok bonyolításához 70 %-os támogatást, míg három 
részprogramhoz teljes támogatást kaptunk. Az önkormányzatnak ebben a két évben össze-
sen 6.922 e Ft-ot kellett saját forrásként biztosítani. 
 

Az önkormányzat minden évben csatlakozott a nyári diákmunka programhoz, mely-
hez 100 %-os támogatást kaptunk. 2015-ben 12 fő, 2016-ban 21 fő, 2017-ben 29 fő, 2018-
ban 25 fő, míg 2019-ban 30 fő diák foglalkoztatására kerülhetett sor a program keretében. 
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A rehabilitációs foglalkoztatás a város két intézményét érinti, a közös hivatalt és az 
óvodát. A jogszabályi kötelezettségnek minden évben eleget tettünk, a megfelelő létszám-
ban foglalkoztatunk megváltozott munkaképességű személyeket, az óvoda jelenleg 4 főt, a 
hivatal 2 főt foglalkoztat. 
 

A közfoglalkoztatás fontos foglalkoztatási forma a város életében, hiszen a város-
üzemeltetési feladatokat és az intézményi technikai kisegítő feladatokat nem tudnánk ellátni. 
Az e területre fordított forrásokat hatékonyan tudtuk felhasználni 
 
 Közigazgatás, önkormányzati igazgatás 
 
 A közös önkormányzati hivatal átszervezése szakmailag jelenleg nem indokolt, a 
2015-ben biztosított létszámbővítéssel a hivatal előtt álló feladatok maradéktalanul megold-
hatók. Közreműködni kell a Járási Kormányhivatal által helyben ellátandó feladatokhoz iga-
zodó (kormányablak) helység átalakításokban. 
 

A PROGRAM VÉGREHAJTÁSA: 
 
 A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal három település megállapodásával jött létre 
2015 január 1.-jétől, a hivatalt Alsónána, Alsónyék és Bátaszék települések tartják fenn. A 
három települési önkormányzaton kívül két nemzetiségi önkormányzat (roma és német) és 
két tárulás (egészségügyi és óvoda) napi ügyeivel és gazdálkodásával kapcsolatos feladato-
kat is ellátja a hivatal. 
 2017. évben a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” pályázat keretében 7.000 e Ft összeget nyert önkormányzatunk, melyből 
jelentős géppark fejlesztés történt. 2018. január 1.-jétől valamennyi szakrendszer vonatko-
zásában az átállás megtörtént, a hivatal jelenleg is az ASP szakrendszereiben dolgozik. 
 
 A Képviselő-testülete 2015 májusában döntött arról, hogy a Szekszárdi Járási Hivatal 
feladatainak Bátaszéken történő ellátása érdekében a tulajdonában álló Bátaszék, Kossuth 
u. 32 sz. alatti (volt nyelvi labor épülete) ingatlant a Tolna Megyei Kormányhivatal használa-
tába adja, egyben jóváhagyta azon elképzelést, hogy az épületében felújítás keretében iro-
dák és a hozzá kapcsolódó mellékhelyiségek kerüljenek kialakításra. A munkák elvégzésé-
hez bruttó 1.857 e Ft-ot biztosított. 
 

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, állattartás 
 
 Fokozott ellenőrzéssel el kell kerülni, hogy a város külterületén illegális hulladék lera-
kók alakuljanak ki. Az esetlegesen önkormányzati területen lerakott hulladékot (amennyiben 
a lerakó személye nem deríthető fel) el kell szállíttatni a Bát-Kom 2004 Kft. bevonásával.  
 

Közvetett módon elő kell segíteni a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztését a lakosság 
körében, az ehhez szükséges feltételek elősegítésében részt kell vállalni. 

 
 Fokozott ellenőrzéssel érvényt kell szerezni az állattartás, a közterület-használat, a 
környezetvédelem helyi szabályainak. 
 
 A kóbor ebek befogásának megoldása a Bát-Kom 2004 Kft. bevonásával, esetlegesen 
külső vállalkozás bevonásával. 
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A PROGRAM VÉGREHAJTÁSA: 
 

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
27230/2008. számú határozata rendelkezik a hulladéklerakó rekultivációjáról. A határozat 
szerint a hulladéklerakó utógondozását és a monitoring rendszer üzemeltetését 2035. dec-
ember 31. napig kell végezni. 
 Az Önkormányzat 2019-ben 3 000,-eFt támogatást nyert el illegális hulladéklerakó fel-
számolására. A projekt megvalósítása folyamatban van. Továbbra is megoldatlan probléma 
az illegális hulladék lerakó személyek felderítése. Ezt a térfigyelő kamerarendszer bővítésé-
vel hatékonyabbá tettük. 3 db vadkamera került kihelyezésre, mely azonnali képküldéssel 
üzemel. Az önkormányzati területen lerakott hulladékot a BÁT-KOM 2004 Kft. megfelelően 
kezeli. 

Szervezett szemétszedési akció minden évben megszervezésre került a „Várostaka-
rítás” néven. Alkalmanként több mint 100 fő részvételével. 
 
 2018. márciusában az önkormányzat az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.-vel a kóbor 
állatok befogására és elszállítására vonatkozó megbízási szerződés megkötését 2018. ápri-
lis 1. napjától egy év határozott időre támogatta. Továbbá a BÁT-KOM 2004 Kft. udvarán az 
ebek ideiglenes elhelyezéséhez szükséges vasszerkezetű egységek kialakításához biztosí-
tott fedezetet. A Bát-Kom 2004 Kft minden hónapban ellátta az ebek befogásával és ideigle-
nes elhelyezésével kapcsolatos feladatokat. Azon ebeket, melyekért gazdájuk nem jelentke-
zett, az Alpha- Vet Kft. elszállította. 2019. márciusában beszámoló készült ezen feladatok 
ellátásáról, melynek eredményeként a feladat folyamatos ellátása érdekében az önkormány-
zat az Apha- Vet Kft.-vel határozatlan időre megbízási szerződést kötött. 

 

Városrendezés, városfejlesztés, városüzemeltetés 
 
 Módosítani kell a város területrendezési tervét az Alsónyék településsel történt terület-
csere és közigazgatási határmódosítás szerint. 
 
 A városközpont felújítását, újra kell gondolni a már benyújtott (és elutasított) Város re-
habilitációs pályázatunk tervei alapján saját és pályázati források bevonásával. A település 
közelgő 875 éves alapítási évfordulójára (2017) célszerű egy köztéri, II. Gézát ábrázoló szo-
bor felállítását előkészíteni. 
  
 A városüzemeltetés terén változás nem javasolunk, ezen feladatokat továbbra is az 
önkormányzat 100 %-os tulajdonú Kft.-je végezné. 
 

Az energiaellátás (villany, gáz) területén törekedni – a takarékosság érdekében – új 
szolgáltató felkutatására, az érintett szakértő további bevonásával. Az elmúlt években szol-
gáltató váltását kezdeményezte az önkormányzat. Mindenképpen előrelépést kell elérni a 
megújuló energiák felhasználásnak a területén pályázati források bevonásával. 
 

A PROGRAM VÉGREHAJTÁSA: 
 
 2016.-ban a II. Géza szobor megvalósításához és felállításához bruttó 4.500 e Ft tá-
mogatást nyertünk a Nemzeti Kulturálisból, melyhez bruttó 5.500 e Ft saját forrást biztosított 
Bátaszék Város Önkormányzata. A szobor ünnepélyes avatására 2017 júliusában a Város 
Napján a város avatásának 875. évfordulója alkalmából került sor. 

A Budai Nagy A. u. (I. szakasz: Malom u. – Bezerédj u. között; II. szakasz: Bezerédj 
u. – Kövesdi u. közötti szakasz) zöldfelület rendezési (kertépítészeti) vázlatterv egyesített 
tervei alapján 103 db növény kivágását követően 1603 db növény került telepítésre több 
ütemben. 
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Karácsonyi díszvilágításra minden évben 1 000 e Ft keretösszeget biztosított az Ön-
kormányzat költségvetésében. 
 

2015. év 

 
 Kövesd, Lajvér településrész fejlesztése 1 406 e Ft 
 Kiállító terem létrehozása 804 e Ft 
 Épület felújítás kormányhivatali feladat helyben tartása érdekében 2 035 e Ft 
 Napelemes rendszerek telepítése 43 289 e Ft 

 

2016. év 
 
 Hunyadi utca 26-40 szám között és a Béke sor 12 szám előtt padkarendezés mart asz-

falt szórással. A beruházás összértéke 314.138,-Ft. 

 Olimpia utca és Orbán utca padkarendezése a Bonyhádi út és a Bezerédj utca közötti 

szakaszán mindkét oldalon mart aszfalt szórással, összesen 2281,2 fm hosszon. A be-

ruházás összértéke: 2.897.124,-Ft. 

 

2017. év 
 
 Budai Nagy A. u. zöldterületének rendezése, növénytelepítése kertépítészeti vázlatterv-

nek megfelelően, bruttó 913.306,- Ft. 
 Kossuth utca 105. számú ingatlan (polgárőr iroda) földszintjének felújítására bruttó 

467.157,-Ft-ot biztosított az önkormányzat. 
 Postahivatal előtti kerékpártároló és a BÁT-METÁLL irodaház előtti kerékpár tároló tér-

kövezése és új kerékpártároló kihelyezésére bruttó 481.965,- Ft-ot biztosított az önkor-
mányzat. 

 Kövesd tereprendezés bruttó 967.950,- Ft 
 

2018. év 
 
 Garay utca (I.ütem) felújítási munkálatai, bruttó: 19 013 654,- Ft. (szerződés szerint) 

2018. évben elvégzett munkálatok: nagy szelvényű földárok és 17 db parkoló kialakítá-
sa, ennek költsége: bruttó: 2.121.555,-Ft. (TETT támogatás) 

 Babits játszótéren ütéscsillapító gumitégla burkolat kiépítése, bruttó: 995.412,-Ft. Fé-
szekhinta cseréje, bruttó 320.040,-Ft; kosárlabda palánk (2 db) cseréje bruttó 202.413,- 
Ft. 

 Budai Nagy A. u. zöldterületének rendezése, növénytelepítése kertépítészeti vázlatterv-
nek (III. ütem) megfelelően, bruttó: 1.287.821,-Ft 

 

2019. év 
 

 Babits játszótéren ütéscsillapító gumitégla burkolat kiépítése, bruttó: 865 e Ft.  
 Budai Nagy A. u. zöldterületének rendezése, növénytelepítése kertépítészeti vázlatterv-

nek (VII. ütem) megfelelően, bruttó: 901 e Ft 
 Lajvéron buszmegálló karbantartása, valamint mart aszfalt biztosítása a szennyvízcsa-

torna helyreállítási munkáit követően 718 e Ft összegben. 
 Kövesden buszmegálló karbantartása, valamint mart aszfalt biztosítása a szennyvízcsa-

torna helyreállítási munkáit követően és viharkár utáni út helyreállítás 595 e Ft összeg-
ben 

 Belterületi utak padka javítása, bruttó: 2.998 e Ft 
 
A városüzemeltetési feladatokat továbbra is a Bát-Kom 2004 Kft. végzi. A szerződésben vál-
lalt kötelezettségeit teljesíti. Ellátja a településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat (a he-
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lyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek ki-
alakítása és fenntartása) és a környezet-egészségügyi feladatokat is (köztisztaság, települé-
si környezet tisztaságának biztosítása). Ehhez biztosítottuk minden évben a megfelelő forrá-
sokat. 
Az energia vásárlás tekintetében folyamatosan figyelemmel vagyunk az aktuális piaci árakra 
és a legkedvezőbb szolgáltatást vesszük igénybe. 
Előrelépés történik a megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatban.  
 

Társadalmi szervezetek, egyesületek 
 
 A civil szervezetek és egyesületek támogatását a sokszínű társadalmi élet fenntartása 
érdekében továbbra is biztosítani kell, úgy anyagilag, mind pedig helybiztosításával összejö-
veteleik, rendezvényeik számára.  
  
 Meg kell vizsgálni egy civil ház kialakításának lehetőségét és feltételeit a Budai utcai 
Schindler ház átalakításával. 
 

A PROGRAM VÉGREHAJTÁSA: 

 

1. Anyagi jellegű támogatási rendszer kialakítása 
 A civil szervezetek és egyesület anyagi támogatására nagy hangsúly fektetünk. Az 
adott évi költségvetésben kerül megállapításra a civil rendeletünk alapján kiemelt szervezet-
nek minősített szervezetek számára (polgárőrség, nemzetőrség, tűzoltóság köztestület, 
sportegyesület, matematikai alapítvány, ipartestület) támogatás, ami 2015-ben összesen 
10.901 e Ft, 2016-ban, 9.700 e Ft, míg 2017-ben 9.800 e Ft, 2018-ban 12.220 e Ft volt.  
 2019-ben a kiemelt szervezetek támogatására 15.100 e Ft került betervezésre. A 
nemzetőrség - megszűnésére tekintettel – kikerült a kiemelt szervezetek közül, míg helyére 
a horgászegyesület került. 
 2015 január 1-jén lépett hatályba az 1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelet az önkor-
mányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól, mely új támogatási rendszert 
vezetett be a további civil szervezetek számára is. A rendelet alapján minden évben keret-
összeg kerül meghatározásra, amelyet a benyújtott kérelmek alapján a KOIS Bizottság 
rangsorolását követően a képviselő-testület oszt ki. Erre az elmúlt öt évben összesen 18.000 
e Ft-ot fordított önkormányzatunk. 
 Mindezeken túl 2017-től az önkormányzat minden évben támogatta a Megyei Polgárőr 
Nap megrendezését, valamint minden évben hozzájárult a Vöröskereszt véradók programjá-
hoz. 
 

2. Egyéb támogatások 
 2015-ben háromoldalú megállapodást írt alá az Önkormányzat, a Bátaszéki Vállalko-
zók Ipartestülete és egy pályázatíró cég arra vonatkozóan, hogy a cég a helyi vállalkozók 
pályázati lehetőségeiről nyújt tájékoztatást. 
 
 2017-ben a Bátaszék, Kossuth utca 105. számú ingatlan földszinti helyiségeit az Ön-
kormányzat ingyenesen használatba adta a Bátaszék Város Polgárőr Egyesületének, továb-
bá a helyiségek felújítására 500 e Ft összeget biztosított. 
 
 2018-ban a Képviselő- testület döntött arról, hogy támogatja a Bátaszéki Székelyek 
Baráti Köre egyesület azon elképzelését, hogy a székely hagyományok ápolása, megőrzése 
céljából Székely Ház kerüljön kialakításra Baross 3. sz. alatti ingatlanban, ezért kezdemé-
nyezte a Bátaszék, Baross u. 3. szám alatti ingatlan hasznosításának megváltoztatását a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél. 
 Az elmúlt öt évben kiváló kapcsolat alakult ki mind a katolikus, mind a református egy-
házközösségekkel. 
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Tűzvédelem 
 
 Az elmúlt években megtörtént az Önkéntes Tűzoltó Egyesület köztestületté alakítása. 
Éppen ezért továbbra is fontos a működésükhöz még hiányzó feltételek biztosítása, hogy 
mikrotérségi központi szerepünket ezen a téren is biztosítani tudjuk 

A PROGRAM VÉGREHAJTÁSA: 

 
A Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület a kiemelt szervezetek közé tarto-

zik, az adott évi költségvetésben meghatározott támogatásban részesül, amit elsősorban 
fejlesztésekre tud fordítani. Évente az alábbi összegekkel támogatta Önkormányzatunk: 

 
                               2015. év              2 466 000 Ft 
                               2016. év              1 100 000 Ft 
                               2017. év              2 357 000 Ft 
                               2018. év              3 770 000 Ft 
                               2019. év              1 974 000 Ft 

        összesen:  11.667.000 Ft  
 
Az elmúlt években jelentős szervezeti átalakítás történt a köztestületnél, személyi vál-

toztatásokkal igyekeztünk hatékonyabbá tenni a munkát.  
A tűzoltóság működésének megtartása érdekében a Belügyminisztériumhoz benyúj-

tott támogatási kérelmeink alapján 2017-ben Önkormányzatunk 2.357 e Ft vissza nem térí-
tendő támogatást nyert, 2019-ben pedig 11.973 e Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesült. 
 

Közbiztonság 
 
A bűnmegelőzés, a közbiztonság fokozása érdekében átépítésre és bővítésre került a vá-
rosban működő térfigyelő rendszer 

 

Nemzetiségi szervezetek 
 

Városunkban 1994-óta két nemzetiségi önkormányzat működik. A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elsősorban kultúra, hagyományápolás területén, míg a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat hagyományápolás területén fejt ki aktív működést városunkban. Éppen ezért 
a jövőben is fontos, hogy az önkormányzat és a hivatal továbbra is együttműködő szerepet 
töltsön be a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez szükséges adminisztratív feladatok 
ellátásában (ülések előkészítése, jegyzőkönyv, határozati kivonatok elkészítése stb.).  
 

A PROGRAM VÉGREHAJTÁSA: 

 
A két nemzetiségi önkormányzat adminisztrációs feladatait a közös hivatalon keresz-

tül látja el, működésükhöz a központi állami támogatáson és a feladatalapú támogatáson 
kívül a város önkormányzata is anyagi támogatást nyújt. Ez minden évben a németek szá-
mára 500 e Ft-ot, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára 200 e Ft-ot jelentett. 
 

A Német Kisebbségi Önkormányzat részére kisbusz vásárláshoz önerőt biztosított 
Önkormányzatunk bruttó 1 937 e Ft összegben. 
            

Önkormányzatunk közreműködésével pályázati forrásból a Bátaszéki Német Nemze-
tiségi Önkormányzat egy német nemzetiségi tanösvényt valósított meg városunkban. A 
megvalósításhoz szükséges dokumentáció költségét, 150 e Ft-ot, valamint az egyes hely-
színek megközelíthetőségének és környezetének – max. 6 m2/állomás térburkolattal történő 
– kialakításához 1.000 e Ft-ot önkormányzatunk biztosított. 
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A roma nemzetiségi önkormányzat kérelmét jóváhagyva önkormányzatunk a Báta-

széki Tájházban „Cigány sarok” kialakításával egyetértett, melynek érdekében a Bátaszéki 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 250 e Ft vissza nem térítendő támogatást biztosí-
tott. 
 

Nemzetközi kapcsolatok 
 

A korábbi években testvérvárosi kapcsolat alakult ki a németországi Besigheim, a 
szlovákiai Nagysalló és a romániai Ditró településekkel. A nemzetközi kapcsolatok további 
bővítésére jelenleg nem látok reális igényt. 

 
Reális igény mutatkozik testvérvárosi kapcsolatok ápolása során oly sokszor felmerülő 

probléma megoldásának lehetősége a delegációk fogadására, elszállásolására vonatkozó-
an. Ez a volt Kossuth utcai óvoda tervek szerinti vendégházzá történő átalakításával tudna 
megvalósulni, melyhez szükséges pályázati forrás bevonása. 

 

A PROGRAM VÉGREHAJTÁSA: 

 
Három jubileumot ünnepelt a város a testvértelepüléseivel, Besigheim-mel 25 évest, 

Ditróval és Nagysallóval 20 évest. Kisebb-nagyobb delegációkkal minden évben részt vet-
tünk egymás rendezvényein. A programok támogatására benyújtott Európa a polgárokért 
brüsszeli pályázaton sajnos az elmúlt években nem értük el a támogatáshoz szükséges 
pontszámot. A pályázatot azonban az idei évben is benyújtottuk, melynek elbírálása folya-
matban van.  

A Norvég Alap Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Szintű Alapja Programhoz kapcsoló-
dóan az „Éghajlatváltozás elleni küzdelem – PIERO” felhívására nyújtottunk be pályázatot 
„Felkészülés a klímaváltozásra” címmel. A pályázaton 19 000 EU támogatásban részesül-
tünk. A pályázat megvalósítására 2017 márciusában és áprilisában került sor, amikor a nor-
vég partner (Tynset) városából egy két fős delegáció látogatott városunkban, illetve mi láto-
gattunk Norvégiába. A programok között mindkét megvalósítási helyszínen konferenciák és 
workshopok mellett a települések nevezetességeivel való ismerkedés szerepelt.  

 

Infrastruktúra fejlesztése 
 

Az utak, gyalogjárdák tekintetében a már elöregedett útburkolatok, járda burkolatok 
felújítása a cél az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak és járdák esetében, 
melyhez pályázati forrás bevonása is szükséges. Ehhez szükséges egy felújítási, rendezési 
koncepció kialakítása. 

 
 A külterületi utak állapotának javítása érdekében együttműködést kell kezdeményezni 
a földtulajdonosokkal és egyéb gazdálkodókkal a források megteremtése a pályázatok felku-
tatása érdekében. 
 
 A csapadékvíz elvezetést ebben a választási ciklusban kiemelten kell kezelni, mivel 
Bátaszék belterületének mintegy 60-70%-án gondot okoz a csapadékvíz elvezetése a belvíz. 
 
 Kezdeményezni kell az ennek megfelelő fórumokon az átfogó, a környező települése-
ket is érintő, a Kövesdi árok Lajvér patak vízgyűjtő területére kiterjedő vízrendezési tervek 
készítését és közös összefogással, pályázati támogatással a tervek alapján kidolgozott a 
veszélyelhárítást szolgáló megoldások megvalósítására kell törekedni. 
 
 Mindenképpen meg kell valósítani a „Bátaszék szennyvízitelep fejlesztése, Bátaszék, 
Báta szennyvízcsatornázás befejezése” megnevezésű, már benyújtott projektet. A projekt 
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megvalósulása következtében a bátaszéki szennyvíztelep nagyobb hatásfokkal tisztítaná a 
beérkező vizeket, míg a csatornázás befejezésével (Báta, Kövesd, Lajvér, Gauzer telep, 
Vázkerámia ltp.) mindkét településen a csatornázott területek aránya megközelítené a 
100%-ot, hozzásegítve ezzel az Államot az Európai Uniós vállalásainak eléréséhez. 

 

A PROGRAM VÉGREHAJTÁSA: 
 

1. Utak, gyalogjárdák karbantartása: 

 
2015. 

 Járda felújítások (Babits utca, Bezerédy utca, lakossági igény szerint)   
 
2016. 

 Bátaszék belterületén kátyúzási munkák. Tavaszi kátyúzás összköltsége: 1.408 e Ft. 

Őszi kátyúzás összköltsége: 626 e Ft. 

 Bezerédj utcában a Budai utca 33. számú ingatlan mellett Viacolor burkolatú járda 

építése 41 m hosszon. A beruházás összértéke: 2.030 e Ft 

 Bezerédj utcában új autóbusz kitérő építése. A beruházás összértéke: 1.536 e Ft 

 Kolozsvári utcában a református temető előtt járda felújítása és burkolt padka készí-

tése. A beruházás összértéke: 1.922 e Ft 

 Lajvér utca 44-68 szám előtt útburkolat felújítása. A beruházás összköltsége 8.385 e 

Ft. 

 Belterületi betonutak javítása: Perczel utca és Lajvér utca sarkán, Hunyadi utca 51-

53 szám előtt, Hunyadi utca 68 szám előtt és a Deák Ferenc utca 39 szám előtt. A 

beruházás összköltsége: 860 e Ft. 

 

2017. 
 Bátaszék, Perczel utca 46., Perczel utca - Lajvér utca sarka, Hunyadi utca 84. szám 

előtt, Hunyadi utca 35. szám előtt, Hunyadi utca 35. szám előtt, Deák Ferenc utca 36. 
szám előtt, Deák Ferenc utca 36. szám előtt, Deák Ferenc utca 39. szám előtt beton 
burkolatú utak felújítása bruttó 982 e Ft. 

 Bezerédj utca padkarendezése a Bonyhádi út és a Bezerédj utca közötti szakaszán 
összesen 822 fm hosszban bruttó 1.305 e Ft. 

 Lajvér utca útburkolat felújítása, Lajvér utca 44-62. szám között 6 cm-ben történő asz-
faltozása 208 méter hosszban 4 méter szélességben bruttó 5.208 e Ft. 

 Bátaszék Város közigazgatási területén kátyúzási munkák bruttó 444 e Ft, Kövesdi u. - 
forgalomcsillapító küszöb rávezető szakaszainak aszfaltozása bruttó 163 e Ft. 

 Nyéki utca járda felújítás, Deák Ferenc utca és Garay János utca közötti szakaszán 
bruttó 2.878 e Ft. 

 TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00006 kódszámú „Alsónyék-Bátaszék települések közötti ke-
rékpárút kiépítése” című projektben mint konzorciumi partner 2017. május 29.-én tá-
mogatási szerződést írt alá. A projekt értéke: bruttó 277 416,-eFt 

 
2018. 
 Nyéki utca járda (II. Géza Gimnázium és Deák u. között) rekonstrukció, bruttó: 2 998 e 

Ft (TETT támogatás) 
 Baross utca (I. ütem) – Út és csapadékvíz elvezető árok felújítási munkái, bruttó: 7.683 

e Ft. 
 Baross utca (II. ütem) – Út és csapadékvíz elvezető árok felújítási munkái, bruttó: 

14.769 e Ft. 
 város belterületén, kerékpárút kátyúzási munka, bruttó: 1.883 e Ft 
 Kövesdi bekötő út kátyúzása, bruttó: 632 e Ft 
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 Kövesd, Tanyai utcai útbeszakadás helyreállítását a Belügyminisztérium vis maior tá-
mogatás keretében 6.087 e Ft-tal támogatta, ez a helyreállítási költségek 70%-át fe-
dezte. Az önkormányzat saját forrásból biztosított 2.609 e Ft-ot. 

 
 
2019.  
 Garay utca (I.ütem) felújítási munkálatai, bruttó: 19 013 e Ft. (szerződés szerint) 2019. 

évben elvégzett munkálatok: csapadékcsatorna és járdaépítés, burkolat felújítás), en-
nek költsége: bruttó: 16 892,-eFt. 

 város belterületén kátyúzási munka, bruttó: 2 685,-eFt 
 város külterületén kátyúzási munka, bruttó: 3 066,-eFt 
 Belterületi betonutak javítása, bruttó: 956,-e Ft 

 

2. Külterületi utak használata, fenntartása, karbantartása 

 
 Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018 tavaszán fogadta el a 
Bátaszék Város Önkormányzata tulajdonában álló külterületi utak használatáról, fenntartásá-
ról, karbantartásáról, az utak fenntartási költségeinek viseléséről, az útkarbantartási alap 
felhasználásáról, valamint a szabályzatot elfogadó felek jogairól és kötelezettségeiről szóló 
Szabályzatot, melyet külön megállapodással körülbelül 33 földhasználó fogadott el magára 
nézve kötelezőnek.  
 
 A Szabályzat alapján a földhasználók (akik legalább 2 ha földet használnak) az általuk 
használt földterület nagysága után fizetnek 1.000,- Ft/ha/év mértékű útfenntartási költség 
hozzájárulást. A Szabályzattal az Önkormányzat vállalta legalább olyan mértékű útfenntartá-
si költség hozzájárulás megfizetését, amilyen összeget a Szabályzatot elfogadó földhaszná-
lók az útkarbantartási alapban befizettek. (2018. évben a földhasználók által befizetett ös--
szeg: 1.468 e Ft volt). 
 
 Az Önkormányzat a földhasználókkal egyeztetve döntött az útkarbantartási alapba be-
folyt összeg felhasználásáról, ennek megfelelően 2018. évben a bátaszéki külterületi 0554/2 
hrsz-ú út (Vörösmarty utca folytatásának) felújítása történt meg 1.440- e Ft összegben, 
2019. évben a bátaszéki külterületi 0595 hrsz-ú út (Zentai út – Orbánhegyi út) részbeni  fel-
újítása történt meg 3.065 e Ft összegben. 

 
3. Csapadékvíz elvezetés, árkok: 
 
2015. 
 Vízelvezető árok nyitása, árokrekonstrukció (dr. Hermann E. utca, Babits utca)  

 
2016. 
 Lajvér, Hegyalja utca 22 szám előtt 22 méter hosszon burkolt árok építése. A beruhá-

zás összköltsége: 792 e Ft. 
 
2017. 
 II. Géza Gimnázium előtti közterület parkrendezése, vízelevezetése, mart aszfalt terí-

tése, valamint a Szent István tér 6. Református imaház előtti közterület rendezése 
bruttó 1.697 e Ft. 

 Garay utca vízelvezető árok karbantartási munkái bruttó 1.651 eFt. 
 Kövesd, bevezető úton a csapadékvíz elvezetésének kivitelezési munkáira               

bruttó 1.181 e Ft 
 Lajvér burkolt árok készítése, 33 méter hosszban, bruttó 990 e Ft. 
 Lajvér utca vízelvezető árok karbantartása bruttó 349 e Ft 
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2018. 
 Lajvér  burkolt árok építése a 2181 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon, bruttó: 1.114 e Ft 
 Külterületi vízelvezető árkok kaszálása, bruttó: 737 e-Ft 

 
2019.  

 Külterületi vízelvezető árkok kaszálása, bruttó: 1 238,-eFt 
 

4. Szennyvíz projekt 

 
 A KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 azonosítószámú „Bátaszék szennyvíztelep fejlesztése, 
Bátaszék, Báta szennyvízcsatornázás befejezése” című projekt keretében a kivitelezés 
2017-ben megkezdődött a szennyvíztisztító telep fejlesztésével (nettó 448 761,-eFt). 
A szennyvízhálózat hiányzó szakaszainak a szennyvíztelep bővítése befejezési stádiumban 
van. Ezzel teljes lefedettséget jelent szennyvízhálózat tekintetében. Helyszínek: Orbánhegyi 
út, Gauzer-telep, Kövesd, Lajvér. 
 

5. WIFI 
 A „WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása” elneve-
zésű, Bátaszék településen megvalósítandó pályázaton elnyert 15.000,-Euro összeg fel-
használásával ingyenes wifi-hozzáférést biztosít a rendszerhez kapcsolódók részére. 
 

Esélyegyenlőség (akadálymentesítés) 
 

 Bátaszék Város Képviselő-testülete első ízben 2007. májusában tárgyalta önálló napi-
rendi pontként a bátaszéki önkormányzati intézmények akadálymentesítését, melynek 
eredményeként a 110/2007.(V.29.) KT határozatával elfogadta az akkor előterjesztett aka-
dálymentesítési programot. A 2007-ben készült előterjesztésben szerepelt valamennyi ön-
kormányzati működtetésű közintézményre vonatkozóan felmérés, megjelölve épületenként 
az elvégzendő akadálymentesítési munkákat és ezen munkák tervezett időpontját, befejezé-
sének határidejét. A 2007. májusától eltelt időben több közintézményünkben is történtek 
részbeni vagy teljes körű akadálymentesítési munkák, mégis az a célkitűzés, hogy valam-
ennyi önkormányzati közszolgálati feladatot ellátó épület akadálymentessé váljon 2014. dec-
ember 31-ig nem valósult meg. Ennek ellenére elmondható, hogy minden olyan épületnél, 
ahol építési, átalakítási munkák folytak, törekedtünk az épület akadálymentesítésére is. 
Ugyanakkor csak részben magyarázható pénzhiánnyal, hogy nem valósult meg valamennyi 
épület akadálymentesítése. Az önkormányzatnak ugyanis olyan távlati fejlesztési elképzelé-
sei vannak intézményrendszerének átalakítása, bővítése terén (akár az egészségügyi alap-
ellátást biztosító intézményekre, akár a kultúrát, sporttevékenységet szolgáló intézményekre 
gondolok), melyek keretében a felújítással egyidejűleg valósulnának meg a teljes körű aka-
dálymentesítések. Ezért is merül fel kérdésként, hogy érdemes-e pénzt költeni, vagy ha igen 
milyen mértékben ezen épületek akadálymentesítésére addig is, míg a nagy beruházások 
megvalósulnak. Részben ez okozta bizonyos akadálymentesítést célzó beruházások megva-
lósítását (gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat, Kossuth L. utcai orvosi rendelők, könyv-
tár és művelődési ház), illetve, hogy jelen programban akadálymentesítés nem szerepel ön-
álló programként. 
  
 Fontos a Keresztély Gyula Városi Könyvtár akadálymentesítésére forrást biztosító pá-
lyázatot találni. 
 

A PROGRAM VÉGREHAJTÁSA: 
 
 Akadálymentesítés elősegítésére pályázati kiírást nem tettek közzé. Továbbra is töre-
kedni kell a teljes felújítás során megvalósítandó akadálymentesítésre. 
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2018. decemberében fogadta el a képviselő- testület Bátaszék Város 2019-2023. év-
re szóló új Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 
 

Gazdaságfejlesztés 
 
 Az Európai Uniós pályázati források igénybevételével az önkormányzatnak törekedni 
kell a gazdasági élet beindítására, fejlesztésére. Itt elsődleges szempont az „Ipari park” titu-
lus megpályázása megszerzése, ahol a későbbiekben gazdasági társaságok alakulhatnának 
ki. Ennek alapfeltétele a Bonyhádi út mellett kialakított 13 ha terület rendezése, közműellá-
tottságának kiépítése, infrastruktúra fejlesztése, és vízrendezése. A területen úgynevezett 
„Inkubátorház” kialakítása. 
 
 A környék legnagyobb potenciáljával rendelkező szektor, a mezőgazdaság ésszerű 
kihasználása egy szociális szövetkezet létrehozásával, melynek keretein belül zöldség és 
gyümölcstermelés, feldolgozás, gyógynövénytermesztés lehetne a profil. Ezt az önkormány-
zat társulási formában tudná megvalósítani a környékbeli önkormányzatok és gazdák bevo-
násával. 
 
 Fejleszteni szükséges az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok infra-
struktúráját, telephelyfejlesztéssel. 

 

A PROGRAM VÉGREHAJTÁSA: 
 A TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosítószámú, „Iparterület fejlesztése Bátaszé-
ken” című projekt kapcsán 2017. július 27.-én került aláírásra a támogatási szerződés nettó 
267 091 e Ft összegben. 
 A jelenleg megvalósítás alatt lévő projekt célja egy vállalkozóbarát környezet létreho-
zása, elsősorban egy iparterület/ipari park létesítése, ahol számos színvonalas szolgáltatás 
elérhetősége megfelelő ösztönzést adhat arra, hogy új vállalkozások létesüljenek, ezen felül 
más befektetők érkezését is segítheti. Célja továbbá a térség, a régió fejlesztésének előse-
gítése, a munkahelyteremtés, inkubátor tevékenység feltételeinek megteremtése – ezzel a 
hazai kis- és közepes vállalkozások lehetőségeinek bővítése, olyan integrált gazdasági mo-
dell létrehozása, melyben a szolgáltatások szervesen kapcsolódnak egymáshoz, elősegítve 
egymás működését. Bátaszék Város Önkormányzata kiemelt céljának tekinti a helyi és tér-
ségi gazdaság fejlődését, illetve jövedelemtermelő képesség támogatását. A gazdasági fej-
lődés, illetve a munkahelyteremtés érdekében fontos cél a működő vállalkozások közvetett 
támogatása, illetve új vállalkozások letelepedésének ösztönzése a településen. Az iparterü-
let fejlesztésének célja, hogy hozzájáruljon a jelenlegi foglalkoztatási szint megtartásához, 
illetve tovább növeléséhez, a különböző képzettségű munkavállalók általános helyzetének 
javulásához, amely hosszú távon egészségügyi, szociális és kulturális értéknövekményt je-
lenthet. Jelen projekt számos jövőbeni projekthez kapcsolható, így hatása még inkább felér-
tékelődik. 
 A TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 kódszámú ,,Agrárlogisztikai központ kialakítása Bá-
taszéken” című projekthez kapcsolódóan Bátaszék Város Önkormányzata 2017. július 31.-
én támogatási szerződést írt alá nettó 550 000 e Ft összegben. 
 A jelenleg megvalósítás alatt lévő projekt célja, hogy létrejöjjön Bátaszéken az ipari 
területén egy olyan agrár-logisztikai bázis, amely a környéken megtermelt gyümölcsöket, 
zöldségeket nagy mennyiségben szakszerűen tudja tárolni, válogatni, csomagolni és előse-
gíti ezáltal a helyi termékek piacra jutását (exportra, belföldi üzletláncok polcaira és helyi in-
tézmények élelmiszer ellátására). A fejlesztéseket legfőképpen az a tényező indokolja, hogy 
a város 
környezetében lévő gyümölcs és zöldség kultúrák termőterülete nő, így a növekvő termés 
mennyiség közvetlen piaci értékesítése egyre nehezebb, vagy csak nagyon alacsony áron 
lehetséges. Ezt a termés többletet már a belföldi fogyasztói kör nem fogja tudni felvenni, 
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mindenképpen szükséges lesz a gyümölcs termés nagyobb arányú exportra történő értéke-
sítése, illetve hosszabb ideig történő eltarthatóság biztosítása, amely csak szakszerű 
hűtő-tároló kapacitások kiépítésével lehetséges. Becsléseink alapján a környező gazdák je-
lenlegi 150-200 ha teremő területe pár éven belül elérheti az 300-350 ha is. A projekt meg-
valósítási helyszínéül ideális helyszínt jelent a mikrotérségben Bátaszék Város Önkormány-
zata tulajdonában lévő ipari terület, melyet közúton valamennyi településről jól meg lehet kö-
zelíteni és logisztikai szempontból a környező termőterületektől közel azonos távolságra he-
lyezkedik el. Az önkormányzat az agrárlogisztikai központ üzemeletetését vállalkozói partner 
és termelő csoport szakmai együttműködésével kívánja megvalósítani. A szolgáltatásokat 
mindazon mezőgazdasági vállalkozók igénybe vehetik, akik tevékenységük során gyümölcs-
termesztéssel, zöldségtermesztéssel foglalkoznak és nem áll módjukban a terméküket az 
eladhatóság érdekében hűvös helyen tárolni, vagyis rá vannak kényszerítve, hogy a termé-
küket közvetlenül a szabadföldről értékesítsék. Az agrárlogisztikai központ megtervezését 
megelőzően jelentős piackutatást végeztünk melyből kiderült, hogy Bátaszéken és környé-
kén számos mezőgazdasági vállalkozó foglalkozik gyümölcstermesztéssel és a meglévő 
gyümölcstárolók, zöldségtárolók kapacitása a piaci igényeket nem tudja kiszolgálni, ezért 
bővítésre szorulnak. A gyümölcsértékesítés, zöldségértékesítés során célpiacunk a helyi és 
környékbeli magánszemélyek, közintézmények és a külföldi piac. A környék mezőgazdasági 
vállalkozói, őstermelői, helyi termelői, magánszemélyei a tárolási szolgáltatást igénybe tud-
ják venni, a termékértékesítés során velünk együttműködve előnyösebben és könnyebben 
tudnak termékeikkel a piacon megjelenni. 
 
Bátaszék, 2019. szeptember 16. 
 

melléklet 

Bátaszék Város Önkormányzata által elnyert pályázati összegek 2015 – 2019 I. félév között 

2015 
Rendkívüli szociális támogatás      7.066.000 Ft 
Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás                2.754.810 Ft 
Helyi közösségi közlekedés támogatása                      261.000 Ft 
KEOP-4.10.0. Napelemes rendszer                           2.185.084 Ft 

Összesen:                                        52.266.891 Ft 

2016 
Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás   25.000.000 Ft 
KEOP-5.5.0. Közvilágítás korszerűsítés                   3.918.538 Ft 
DDOP-3.1.3. Egészségügyi ellátás fejlesztése               59.950.071 Ft 
MVH pályázat Tájház felújítás                                                            3.294.043 Ft 
Helyi közösségi közlekedés támogatása                                                  271.000 Ft 
Testvértelepülési kapcsolatok támogatása                                        7.785.000 Ft (25.000 euró) 
Európai év fája                                       75.638 Ft (560 euró) 

Összesen:                                          100.394.290 Ft 

2017 
Helyi közösségi közlekedés támogatása                                    264.000 Ft 
Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás                         19.350.468 Ft 
Rendkívüli szociális támogatás                  2.524.000 Ft 
Helyi közbiztonság javításának támogatása                      350.000 Ft 
ASP pályázat                 7.000.000 Ft 
TOP-3.2.1. Tanuszoda                                                                             263.914.000 Ft 
TOP-3.1.1 Bátaszék-Alsónyék kerékpárút                 6.604.000 Ft 
TOP-1.1.3. Agrárlogisztikai központ             550.000.000 Ft 
TOP-1.1.1. Ipari park                         267.091.339 Ft 
TOP-3.2.1. Energetikai korszerűsítés gimnázium               18.690.590 Ft 
KEHOP-2.2.1. Szennyvíz pályázat             526.570.392 Ft 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás                                1.536.000 Ft 
Muzeális intézmények szakmai támogatása                          1.000.000 Ft 
II.Géza szobor                                5.500.000 Ft 
Bethlen Gábor Alapkezelő Bátaszék-Nagysalló 20év                           500.000 Ft 

Összesen:                                   1.670.894.789 Ft 
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2018 
VIs maior pályázat Kövesd        5.971.724 Ft 
Sportcsarnok felújítás                 20.000.000 Ft 
Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás            8.939.225 Ft 
Rendkívüli szociális támogatás        9.811.000 Ft 
Izraelita temető felújítás     7.000.000 Ft 
Könyvtár EFOP pályázat                21.495.378 Ft 
Norvég Alap pályázata                   5.473.855 Ft (17.005 euró) 

Összesen:                              78.691.182 Ft 

2019 I. félév 
Királyi gasztronómia est      500.000 Ft 
KIEFO Illegális hulladéklerakó               3.000.000 Ft 
Free wifi pályázat               4.875.000 Ft (15.000 euró) 
Vis maior Molyhos tölgy út               9.384.000 Ft 

Összesen:                           17.759.000 Ft 
 

2015 – 2019 I. félév között elnyert és felhasznált pályázati források 

összesen: 1.920.006.152 Ft 
 


