
JELENTÉS 

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
 

Képviselő-Testület 68/2022. (III. 23.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.04.30)  

Tárgy: Egyedi kormánydöntés alapján érkező támogatás felhasználásához műszaki ellenőr 

(Budai u. 7. szám alatti ingatlan felújítása) kiválasztásáról 

Felelős    : DR. BOZSOLIK RÓBERT            

 

A szerződés aláírása megtörtént.

 

Képviselő-Testület 69/2022. (III. 23.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.04.30)  

Tárgy: Egyedi kormánydöntés alapján érkező támogatás felhasználásához tervező 

(Kövesdi bekötő út) kiválasztásáról 

Felelős    : DR. BOZSOLIK RÓBERT            

 

A szerződés aláírása megtörtént.

 

Képviselő-Testület 70/2022. (III. 23.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.04.30)  

Tárgy: Egyedi kormánydöntés alapján érkező támogatás felhasználásához műszaki ellenőr 

(Kövesdi bekötő út felújítása) kiválasztásáról 

Felelős    : DR. BOZSOLIK RÓBERT            

 

A szerződés aláírása megtörtént.

 

Képviselő-Testület 71/2022. (III. 23.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.04.30)  

Tárgy: Egyedi kormánydöntés alapján érkező támogatás felhasználásához műszaki ellenőr 

(Patak utca 1908/51 hrsz. alatti közpark felújítása) kiválasztásáról 

Felelős    : DR. BOZSOLIK RÓBERT            

 

A szerződés aláírása megtörtént.

 

Képviselő-Testület 72/2022. (III. 23.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.03.31)  

Tárgy: TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése – Bátaszék-Belterületi utak I. 

tárgyú projekt pályázatának benyújtásához szükséges megalapozó dokumentumok 

készítésére vállalkozó kiválasztásáról 

Felelős    : DR. BOZSOLIK RÓBERT            

 

A szerződés aláírása megtörtént. 

 

 

 

 

 



 

Képviselő-Testület 73/2022. (III. 23.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.03.31)  

Tárgy: TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése – Bátaszék-Belterületi utak 

II.-Kövesd településrész tárgyú projekt pályázatának benyújtásához szükséges megalapozó 

dokumentumok készítésére vállalkozó kiválasztásáról 

Felelős    : DR. BOZSOLIK RÓBERT            

 

A szerződés aláírása megtörtént.

 

Képviselő-Testület 74/2022. (III. 23 önkormányzati határozata (Határidő: 2022.03.31)  

Tárgy: TOP_Plusz-1.2.1-21. kódszámú, „Rekultivált hulladéklerakó lezárása Bátaszéken” 

tárgyú projekt pályázatának benyújtásához szükséges megalapozó dokumentumok 

készítésére vállalkozó kiválasztásáról 

Felelős    : DR. BOZSOLIK RÓBERT            

 

A szerződés aláírása megtörtént.

 

Képviselő-Testület 75/2022. (III. 23.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.03.31)  

Tárgy: TOP_Plusz-1.1.1-21. kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés - Közétkeztetési célt 

szolgáló konyha korszerűsítése Bátaszéken” tárgyú projekt pályázatának benyújtásához 

szükséges megalapozó dokumentumok készítésére vállalkozó kiválasztásáról 

Felelős    : DR. BOZSOLIK RÓBERT            

 

A szerződés aláírása megtörtént.

 

Képviselő-Testület 76/2022. (III. 23.) önkormányzati határozata(Határidő: 2022.03.31)  

Tárgy: TOP_Plusz-1.2.1-21. kódszámú, Illegális hulladéklerakó felszámolása Bátaszéken 

tárgyú projekt pályázatának benyújtásához szükséges megalapozó dokumentumok 

készítésére vállalkozó kiválasztásáról  

Felelős    : DR. BOZSOLIK RÓBERT            

 

A szerződés aláírása megtörtént.

 

Képviselő-Testület 79/2022. (IV. 13.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.05.31)  

Tárgy: „Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai 

korszerűsítése” megnevezésű projekthez kapcsolódóan rehabilitációs szakmérnök 

szakértői feladatainak ellátására vállalkozó kiválasztásáról 

Felelős    : DR. BOZSOLIK RÓBERT            

 

A szerződés aláírása megtörtént.

 

 

Képviselő-Testület 83/2022. (IV. 27.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.04.30)  

Tárgy: beszámoló a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról 

 

Felelős    : KONDRICZNÉ DR. VARGA ERZSÉBET  



 

A határozatot az érintettek részére megküldtük. 



Képviselő-Testület 84/2022. (IV. 27.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.05.10)  

Tárgy: A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési beszámolójának 

elfogadásáról 

Felelős    : KONDRICZNÉ DR. VARGA ERZSÉBET  

 

A határozatot az érintettek részére megküldtük.

 

Képviselő-Testület 86/2022. (IV. 27.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.05.10)  

Tárgy: beszámoló a Bátaszék Város Önkormányzata által létrehozott közalapítványok 

2021. évi tevékenységéről 

Felelős    : KONDRICZNÉ DR. VARGA ERZSÉBET  

 

A határozatot az érintettek részére megküldtük.

 

Képviselő-Testület 87/2022. (IV. 27.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.05.12)  

Tárgy: Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület támogatásáról a Bátaszéki Ifjúsági 

Fúvószenekar fenntartása érdekében 

Felelős    : DR. BOZSOLIK RÓBERT            

 

A támogatási szerződés aláírása megtörtént.

 

Képviselő-Testület 88/2022. (IV. 27.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.05.12)  

Tárgy: A bátaszéki székhelyű civil szervezetek 2022. évi támogatásáról 

Felelős    : DR. BOZSOLIK RÓBERT            

 

A támogatási szerződések aláírása megtörtént.

 

Képviselő-Testület 89/2022. (IV. 27.) önkormányzati határozata (Határidő: AZONNAL)  

Tárgy: a 2022. évi TETT támogatás felhasználásáról 

Felelős    : DR. BOZSOLIK RÓBERT            

 

A határozatot az érintettek részére megküldtük. 



 

Képviselő-Testület 90/2022. (IV. 27.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.05.20)  

Tárgy: TOP_Plusz- 1.2.3-21 kódszámú, Belterületi utak fejlesztése Bátaszéken tárgyú 

projektek pályázatainak benyújtásához szükséges megalapozó dokumentum 

jóváhagyásáról 

Felelős    : BOZSOLIK ZOLTÁN                

 

A határozatot az érintettek részére megküldtük. 

 





 

Képviselő-Testület 91/2022. (IV. 27.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.05.15)  

Tárgy: TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken 

tárgyú projekt pályázatának benyújtásához szükséges megalapozó dokumentumok („D” 

változat) készítésére vállalkozó kiválasztásáról 

Felelős    : DR. BOZSOLIK RÓBERT            

 

A szerződés aláírása megtörtént.

 

Képviselő-Testület 92/2022. (IV. 27.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.05.15)  

Tárgy: TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken 

tárgyú projekt pályázatának benyújtásához szükséges megalapozó dokumentumok („D” 

változat, energetikai vizsgálat) készítésére vállalkozó kiválasztásáról 

Felelős    : DR. BOZSOLIK RÓBERT            

 

A szerződés aláírása megtörtént.

 

Képviselő-Testület 93/2022. (IV. 27.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.05.31)  

Tárgy: Energia-megtakarítási intézkedési terv készítésére vállalkozó kiválasztásáról 

Felelős    : DR. BOZSOLIK RÓBERT            

 

A szerződés aláírása megtörtént.

 

Képviselő-Testület 94/2022. (IV. 27.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.04.30)  

Tárgy: Beszámoló a helyi autóbusz-közlekedésre kötött közszolgáltatási szerződés 2022. évi 

teljesítéséről 

Felelős    : KONDRICZNÉ DR. VARGA ERZSÉBET  

 

A határozatot az érintettek részére megküldtük.

 

Képviselő-Testület 96/2022. (IV. 27.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.05.31)  

Tárgy: 1973/49,48,43 és 44 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről 

Felelős    : KONDRICZNÉ DR. VARGA ERZSÉBET  

 

A határozatot az érintettek részére megküldtük. 

 

 

 

 

ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEK 

 

Lásd külön pdf-ben.  

 

 

 



 

Határozati javaslat 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés 

közötti tevékenységről, valamint az átruházott hatáskörben 

megtett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 

 

a 68,69,70,71,72,73,74,75,76/2022.(III.23.), 79/2022.(IV.13.), 

83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96/2022.(IV.27.)   

határozatok, mint lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról; a 

szociális ügyekre vonatkozó átruházott hatáskörben meghozott 

döntéseiről, és a két ülés közötti tevékenységről szóló szóbeli 

tájékoztatót elfogadja, a megtett végrehajtási intézkedéseket 

jóváhagyja, 

 

 

 

 

                                                      Kondriczné dr. Varga Erzsébet s.k 

 

 

 

 



 

 

Bátaszék, 2022. május 18. 

 

 

 


