
JELENTÉS 

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
 

Képviselő-Testület 109/2022. (V. 19.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.10.30)  

Tárgy: a "Piac kialakítása Bátaszéken" elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről 

Felelős    : DR. BOZSOLIK RÓBERT            

 

A szerződés aláírása megtörtént.

 

 

Képviselő-Testület 235/2022. (IX. 28.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.11.10)  

Tárgy: Konyhai egységhez használati meleg víz ellátásához szivattyú beépítésére forrás 

biztosításáról 

Felelős    : KONDRICZNÉ DR. VARGA ERZSÉBET  

 

A 2023. évi költségvetés összeállításakor betervezésre kerül.

 

Képviselő-Testület 236/2022. (IX. 28.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.11.15)  

Tárgy: Ipari park földárok megvalósításához Kártalanítási megállapodás megkötéséről 

Felelős    : DR. BOZSOLIK RÓBERT            

 

A szerződés nem került megkötésre.

 

Képviselő-Testület 239/2022. (X. 26.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.11.30)  

Tárgy: Bátaszék Város Önkormányzata menedzsmenttervének elkészítéséről 

Felelős    : DR. BOZSOLIK RÓBERT            

 

A menedzsmentterv előterjesztését nyilvános ülésen 2022. november 30-án tárgyalja a 

képviselő-testület.

 

Képviselő-Testület 240/2022. (X. 26.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.11.01)  

Tárgy: Bátaszék Város Önkormányzata tulajdonosi döntése a Bátaszékért Marketing 

Nonprofit Kft vonatkozásában 

Felelős    : KONDRICZNÉ DR. VARGA ERZSÉBET  

 

A határozatot az érintettek részére megküldtük.

 

Képviselő-Testület 241/2022. (X. 26.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.11.10)  

Tárgy: a városi köztemetőben végzendő munkák megvalósításának elhagyásáról 

Felelős    : KONDRICZNÉ DR. VARGA ERZSÉBET  

 

A határozatot az érintettek részére megküldtük. 



 



Képviselő-Testület 242/2022. (X. 26.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.10.30)  

Tárgy: Bátaszék Város Közoktatási, Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványa 

Alapító Okiratának módosításáról 

Felelős    : KONDRICZNÉ DR. VARGA ERZSÉBET  

 

A határozatot az érintettek részére megküldtük.

 

Képviselő-Testület 244/2022. (X. 26.) önkormányzati határozata (Határidő: AZONNAL)  

Tárgy: a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú Élhető települések című felhívás keretében Illegális 

hulladéklerakó felszámolása tárgyú projekt pályázatának benyújtásához szükséges 

megalapozó dokumentum jóváhagyásáról 

Felelős    : BOZSOLIK ZOLTÁN                

 

A határozatot az érintettek részére megküldtük.

 

Képviselő-Testület 245/2022. (X. 26.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.11.15)  

Tárgy: a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Élhető települések című felhívással kapcsolatos 

„Illegális hulladéklerakó felszámolása” című támogatási kérelem benyújtásának 

jóváhagyásáról 

Felelős    : BOZSOLIK ZOLTÁN                

 

A határozatot az érintettek részére megküldtük.

 

Képviselő-Testület 246/2022. (X. 26.) önkormányzati határozata (Határidő: AZONNAL)  

Tárgy: az "Illegális hulladéklerakó felszámolása" elnevezésű projekt kapcsán Konzorcium 

Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról 

Felelős    : BOZSOLIK ZOLTÁN                

 

A határozatot az érintettek részére megküldtük.

 

Képviselő-Testület 247/2022. (X. 26.) önkormányzati határozata (Határidő: AZONNAL)  

Tárgy: a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú Élhető települések című felhívás keretében 

Rekultivált hulladéklerakó lezárása tárgyú projekt pályázatának benyújtásához szükséges 

megalapozó dokumentum jóváhagyásáról 

Felelős    : BOZSOLIK ZOLTÁN                

 

A határozatot az érintettek részére megküldtük.

 

Képviselő-Testület 248/2022. (X. 26.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.11.15)  

Tárgy: a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Élhető települések című felhívással kapcsolatos 

Rekultivált hulladéklerakó lezárása című támogatási kérelem benyújtásának 

jóváhagyásáról 

Felelős    : BOZSOLIK ZOLTÁN                

 

A határozatot az érintettek részére megküldtük. 



 



Képviselő-Testület 249/2022. (X. 26.) önkormányzati határozata (Határidő: AZONNAL)  

Tárgy: a "Rekultivált hulladéklerakó lezárása" elnevezésű projekt kapcsán Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról 

Felelős    : BOZSOLIK ZOLTÁN                

 

A határozatot az érintettek részére megküldtük.

 

Képviselő-Testület 250/2022. (X. 26.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.11.15)  

Tárgy: Bátaszék Város környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Felelős    : KONDRICZNÉ DR. VARGA ERZSÉBET  

 

A határozatot az érintettek részére megküldtük.

 

Képviselő-Testület 252/2022. (X. 26.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.11.30)  

Tárgy: a TOB/22/645-1/2022. számú törvényességi felhívás elfogadásáról 

Felelős    : KONDRICZNÉ DR. VARGA ERZSÉBET  

 

A határozatot az érintettek részére megküldtük.

 

Képviselő-Testület 253/2022. (X. 26.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.11.30)  

Tárgy: a Bátaszéki KÖH részére a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

Felelős    : KONDRICZNÉ DR. VARGA ERZSÉBET  

 

A lakosság tájékoztatása megtörténik.

 

Képviselő-Testület 258/2022. (X. 26.) önkormányzati határozata (Határidő: AZONNAL)  

Tárgy: a Kossuth utca 49. szám alatti ingatlanon lévő épületek bontására vállalkozó 

kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról 

Felelős    : DR. BOZSOLIK RÓBERT            

 

Az ajánlatok kiküldésre kerültek.

 

Képviselő-Testület 259/2022. (X. 26.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.11.15)  

Tárgy: Ipari parkban lévő ingatlanok eladási árának meghatározásáról 

Felelős    : KONDRICZNÉ DR. VARGA ERZSÉBET  

 

A határozatot az érintettek részére megküldtük. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁS 

 

 

Képviselő-Testület 256/2022. (X. 26.) önkormányzati határozata (Határidő: 2022.11.15.)  

Tárgy: A 0729 hrsz. ingatlanon lévő hulladék elszállításához forrás biztosításáról 

Felelős    : DR. BOZSOLIK RÓBERT            
 

A szerződés megkötése folyamatban van. 
 

 

Új határidő: 2022.12.15. 

 

 

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.)  a  109/2022.(V.19.), 236/2022.(IX.28), 

239,240,241,242,244,245,246,247,248,249,250,252,253,258,259/2022.(X.

26.) 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, 

 

b.) a 256/2022.(X.26.)) önkormányzati határozat határidejét 

2022.12.15-re módosítja. 

 

 

 

 

 

Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző s.k. 

 

 

Bátaszék, 2022. november 22. 

 


