
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselı-testülete 
 
 
 
Szám: 2387-10/2010./TT. 
 
 
 

J e g y zı k ö n y v  
 
 
Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének Alsónyék és Pörböly közsé-

gekkel 2010. május 26-én 17 órakor a Városháza Házasságkötı termében megtar-
tott együttes ülésérıl. 

 
Jelen vannak: Bognár Jenı polgármester, 

 Dr. Szabó Ákos, Rigler Gyula, Dr. Bonnyai József, Dr. Somosi Szabolcs, Péter 
Géza, Partiné Harcsa Magdolna, Mészáros Vilmosné, Erıss Ferenc, Péter Gá-
bor, Sümegi József, Kovács Norbert képviselık (összesen: 8 fı) 
 

Távol maradtak:  Partiné Harcsa Magdolna, Dr. Bonnyai József, Erıss Ferenc, Dr. Kostyálné 
Dr. Kovács Klára, Kovács Norbert, Tresz Gábor képviselık (összesen:6 fı)  

 
Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı, 
 Skoda Ferenc aljegyzı,  
 Zeyer Imre NKÖ elnök, 
 Kiss István Lászlóné óvodavezetı, 
 Kemény Lajos B-A-P MOK mb fıigazgató 
 Mészáros István általános iskola igazgatója 
 Francsics Ildikó Anikó alapfokú mővészetoktatási intéz-

mény tagintézmény-vezetı 
 
 
Bognár Jenı polgármester úr köszönti a bátaszéki testület tagjain túl az Alsónyéki és a 
Pörbölyi Önkormányzat Képviselı-testületét az együttes ülésen. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes Bátaszék részérıl is, mivel 6 képviselı jelen van. Ezután javaslatot tesz a meg-
hívóban szereplı napirendi pontokra. 
 
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatok alapján – egyhangúlag, 6 igen 
szavazattal - az alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
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N a p i r e n d i  p o n t  
  
1. Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alap-

fokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat fıigaz-
gatójának megbízása 

 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
  
2. Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alap-

fokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat 
bátaszéki intézményegységei (tagintézmény) vezetıi megbízásának véleményezése 

 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
  
3. Bátaszék-Alsónyék-Pörböly önkormányzatainak Mikrotérségi Integrált Oktatási 

Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
  
 
N a p i r e n d i  p o n t  t á r g y a l á s a :  
 
 
1. Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alap-

fokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat fıigaz-
gatójának megbízása 

 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
Szóbeli kiegészítés 
 
Skoda Ferenc: A testület a 2010. január 26-ai ülésén döntött az intézmény fıigazgatói állásá-
nak megpályáztatásáról. A fıigazgatói állás a KSZK honlapján február 8-án megjelent. A 
pályázat benyújtásának határideje 2010. március 10-e volt. Eleget tettünk jogszabályi kötele-
zettségünknek, és a szakminisztérium lapjában március 30-án megjelent. A megjelölt határ-
idıig egy személy, a jelenlegi megbízott fıigazgató nyújtotta be pályázatát. A pályázatot a B-
A-P MOK valamennyi intézményegysége és tagintézménye, illetve a Bátaszéki Cigány és 
Német Kisebbségi Önkormányzat is megismerte és véleményezte, és a pályázó kinevezését 
javasolta. Javasoljuk Kemény Lajost 2010. július 1-jétıl, 2015. június 30-ig a B-A-P MOK 
fıigazgatójának.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
104/2010.(V.26.) önkormányzati határozata 
 
Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általá-
nos Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és 
Pedagógia Szakszolgálat fıigazgatója megbízásáról 
 
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének b.) 
pontjában kapott jogkörében eljárva - figyelemmel a közoktatásról szó-
ló 1993. évi LXXIX. tv. 102. §-ának e.) pontjában, valamint a 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának (16) bekezdésében foglal-
takra -, a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, 
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium 
és Pedagógiai Szakszolgálat fıigazgatói teendıinek ellátásával Ke-
mény Lajos urat (sz.: Bátaszék, 1953. október 12., anyja neve: Hara 
Ida, 7140 Bátaszék, Ady u. 26.) az intézmény jelenlegi megbízott fı-
igazgatóját bízza meg 

2010. július 01. napjától 2015. június 30-ig 
 
terjedı idıre. 
 
A képviselı-testület a megbízott fıigazgató havi illetményét az 
alábbiakban határozza meg: 
 
Alapilletményét: 259.438.- Ft-ban 
Munkáltatói döntésen alapuló illetményét  79.350.- Ft-ban 
Magasabb vezetıi pótlékát:    80.000.- Ft-ban 
_______________________________________________________ 
Illetményét összesen: 418.800.- Ft-ban 
 
A képviselı-testület felkéri Bátaszék város jegyzıjét, a megbízásról 
szóló munkaügyi okmányok elkészíttetésére. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 105/2009. (V.25.) KT határozatát 2010. 
július 01-jei hatállyal hatályon kívül helyezi. 
 
Határidı: 2010. június 10. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
               (a határozat megküldéséért) 
                
Határozatról értesül: Kemény Lajos fıigazgató 
                                 érintett önkormányzatok polgármesterei 
                                 személyi anyag 
                                 irattár 
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Bognár Jenı: Gratulálok a kinevezéshez, és nagyon jó munkát kívánok. Megszeretném kérni 
fıigazgató urat, hogy valamikor a közel jövıben egy beszélgetésre üljünk le és az elmúlt egy 
év tapasztalatait beszéljük át.  
 
Kemény Lajos: Köszönöm mindenkinek, hogy támogatták kinevezésemet. Nagyon alapos 
munka zajlott mióta létrejött az intézmény. Külön-külön mindenkinek hatalmas munkát adott. 
Minden elıttünk álló feladatnak meg tudtunk és a jövıben is meg kívánunk felelni. Köszö-
nöm még egyszer a bizalmat.  
 
 
 
2. Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alap-

fokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat 
bátaszéki intézményegységei (tagintézmény) vezetıi megbízásának véleményezése 

 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
  
 
Szóbeli kiegészítés 
 
Skoda Ferenc: A képviselı-testületek a 2009. május 25-én megtartott együttes üléseiken bíz-
ták meg egy évre a B-A-P MOK intézményegységeinek, valamint tagintézményeinek vezetı-
it. A megbízott fıigazgató az intézményegység vezetıi állásokat az igazgató tanács nevében, 
a tagintézmény-vezetıi állásokat saját nevében a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen meg-
pályáztatta. A társulási megállapodásokban foglaltak szerint az érintett önkormányzatoknak a 
megbízásokkal kapcsolatban véleményezési joguk van. A városi óvoda, a II. Géza Gimnázi-
um, és az Alapfokú Mővészetoktatási Tagintézmény vezetésére egy-egy pályázat érkezett, a 
jelenleg megbízott vezetıktıl. A pályázatok a fıigazgató szerint megfeleltek a pályázati ki-
írásnak, és a törvényességi szempontoknak. Az Általános Iskola vezetésére is egy darab pá-
lyázat érkezett, de ez nem felelt meg a pályázati feltételeknek, ezért ezt a fıigazgató ered-
ménytelennek minısítette. A pályázó nem rendelkezik a szükséges szakvizsgával. Jövıre sze-
ri meg a szükséges képesítést, erre való figyelemmel egy évre ad fıigazgató úr megbízást Mé-
száros Istvánnak.  
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
105/2010.(V.26.) önkormányzati határozata 
 
Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Álta-
lános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium 
és Pedagógia Szakszolgálat bátaszéki Városi Óvoda intézmény-
egysége vezetıjének megbízásáról 

Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
52/2009.(III.30.) KT határozatával elfogadott Bátaszék-Alsónyék-
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Pörböly önkormányzatainak Mikrotérségi Integrált Oktatási Intéz-
mény-fenntartó Társulási megállapodás 14. pontjának b.) és c.) pont-
jában foglaltakra javasolja a B-A-P MOK Igazgató Tanácsának, hogy 
a bátaszéki Városi Óvoda intézményegység óvodavezetıi teendıinek 
ellátásával Kiss István Lászlónét sz.: Müller Mária (sz.: Bátaszék, 
1951. április 03., anyja neve: Previk Mária, Bátaszék, Hunyadi u. 
2/a.), a jelenlegi megbízott óvodavezetıt bízza meg 2010. július 01-
jétıl 2015. június 30-ig terjedı idıre, 

A képviselı-testület egyúttal a 106/2009.(V.25) KT határozatot 2010. 
július 01-jei hatállyal hatályon kívül helyezi. 

Határidı: 2010. június 10. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
               (a határozat megküldéséért) 
                
Határozatról értesül: Kemény Lajos mb. fıigazgató 
                                 érintett önkormányzatok polgármesterei 
                                 irattár 
 

 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 7 igen szavazattal, 1 tar-
tózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
106/2010.(V.26.) önkormányzati határozata 
 
Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Álta-
lános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium 
és Pedagógia Szakszolgálat bátaszéki II. Géza Gimnázium intéz-
ményegysége vezetıjének megbízásáról 
 
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
52/2009.(III.30.) KT határozatával elfogadott Bátaszék-Alsónyék-
Pörböly önkormányzatainak Mikrotérségi Integrált Oktatási Intéz-
mény-fenntartó Társulási megállapodás 14. pontjának b.) és c.) pont-
jában foglaltakra javasolja a B-A-P MOK Igazgató Tanácsának, hogy 
a bátaszéki II. Géza Gimnázium intézményegység igazgatói teendıi-
nek ellátásával Sümegi Józsefet (sz.: Báta, 1960. május 30., anyja 
neve: Berta Erzsébet, Bátaszék, Kövesdi u. 2.), a jelenlegi megbízott 
igazgatóját bízza meg 2010. július 01-jétıl 2015. június 30-ig terjedı 
idıre. 
 
Határidı: 2010. június 10. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
               (a határozat megküldéséért) 
                
Határozatról értesül: Kemény Lajos fıigazgató 
                                 érintett önkormányzatok polgármesterei 
                                 irattár 
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 

 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
107/2010.(V.26.) önkormányzati határozata 
 
Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Álta-
lános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium 
és Pedagógia Szakszolgálat bátaszéki Alapfokú Mővészetoktatási 
tagintézménye vezetıjének megbízásáról 
 
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
52/2009.(III.30.) KT határozatával elfogadott Bátaszék-Alsónyék-
Pörböly önkormányzatainak Mikrotérségi Integrált Oktatási Intéz-
mény-fenntartó Társulási megállapodás 14. pontjának b.) és c.) pont-
jában foglaltakra javasolja a mb. fıigazgatónak, hogy a bátaszéki az 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény tagintézmény-vezetıi teendıi-
nek ellátásával Francsics Ildikó Anikót  (sz.: Bonyhád, 1969. június 
09., anyja neve: Baritz Mária, Szekszárd, Mészáros L. u. 5.) a jelen-
legi megbízott vezetıt bízza meg 2010. július 01-jétıl 2015. június 
30-ig terjedı idıre. 
 
Határidı: 2010. június 10. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
               (a határozat megküldéséért) 
                
Határozatról értesül: Kemény Lajos fıigazgató 
                                 érintett önkormányzatok polgármesterei 
                                 irattár 

 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a B-A-P MOK mb. 
fıigazgatójának azon szándékát, hogy a bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola intéz-
ménység igazgatói teendıinek ellátásával – tekintettel a lefolytatott pályázati eljárás ered-
ménytelenségére - Mészáros Istvánt (sz.: Bátaszék, 1963. szeptember 10., anyja neve: Péter 
Etelka, Bátaszék, Park sétány 12.), a jelenlegi megbízott igazgatót bízza meg 2010. július 
01-jétıl 2011. július 31-ig terjedı idıre – egyhangúlag, 8 igen szavazattal – tudomásul vette. 
 
 
 
3. Bátaszék-Alsónyék-Pörböly önkormányzatainak Mikrotérségi Integrált Oktatási 

Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
Szóbeli kiegészítés 
 
Skoda Ferenc: Bátaszék, Alsónyék és Pörböly testületei a 2009. március 30-i együttes ülésen 
fogadták el B-A-P MOK intézmény-fenntartó társulás társulási megállapodást. Kisebb ponto-



 7  

sításokra van szükség. A 14/b. pontban lévı felsorolásnál kimaradt Bátaszék. A társulási ta-
nács feladatköre új feladattal bıvülne. A megállapodás értelmében az intézményegység-
vezetıknél a munkáltatói jogokat az igazgató tanács végzi, míg a tagintézmény-vezetıknél a 
fıigazgató. Éppen ezért hatáskörelvonás a megállapodásnak azon része, hogy ezen vezetıket 
a munkáltatói jogkört gyakorló 5 évre bízza meg, hiszen a központi jogszabály értelmében ez 
5-tıl 10  évig szólhat.   
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 

 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
108/2010.(V.26.) önkormányzati határozata 
 
Bátaszék-Alsónyék-Pörböly önkormányzatainak Mikrotérségi In-
tegrált Oktatási Intézmény-fenntartó Társulás társulási megálla-
podásának III. számú módosításáról 
 
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. §-ának (1) és 43. 
§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel 
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 
1997. évi CXXXV. törvény 9. §-ában foglaltakra – az 
52/2009.(III.30.) KT határozatával elfogadott „Bátaszék-Alsónyék-
Pörböly önkormányzatainak Mikrotérségi Integrált Oktatási Intéz-
mény-fenntartó Társulás” társulási megállapodásának módosításáról 
szóló – és a határozat mellékletét képezı - társulási megállapodás III. 
számú módosítását 2010. július 01-jei hatállyal jóváhagyja, és felha-
talmazza a város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határidı: 2010. június 30. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: érintett települések polgármesterei 
                                  érintett nevelési-oktatási intézmények  
                                  vezetıi 
                                  pénzügyi iroda 
                                  irattár 
 

 
Gayer János: A megválasztott intézmény-egység, illetve tagintézmény-vezetınek és Mészá-
ros Istvánnak is gratulálok és jó munkát, és együttmőködést kívánok. Bízzunk benne, hogy az 
elkövetkezendı évek során is eredményes lesz az integráció.  
 
Dózsa-Pál Tibor: Intézmények jól mőködnek együtt. Nagyon jó dolognak tartom e komple-
xum létrejöttét. Jó munkát kívánok. A jövıben is minden elképzelés támogatni fogja az alsó-
nyéki képviselı-testület.  
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Bognár Jenı: Átolvastam fıigazgató úr pályázati anyagát. Nagyon jónak tartom. Az elmúlt 
egy év mindenki számára jó tanulóév volt. A beruházás mindenkire óriási terhet ró. Június 15-
én leáll a konyha, és augusztus 15-én ezt át kell adni. Itt határidıcsúszás nem lehet. Erre, ha 
kell, külön megállapodást kell kötni a kivitelezıvel. Nagyot léphetünk elıre a beruházás befe-
jezésével. Kemény 5 év áll elıttünk. Mindenkinek jó munkát kívánok.  
 
 
 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, a polgármester úr az összevont képviselı-
testületi ülést 17.35 órakor bezárta.  
 
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 Bognár Jenı Dr. Bozsolik Róbert 
 polgármester jegyzı, címzetes fıjegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: 2010. 06. 09-én ………………… 

Ellenırizve: 2010. 06. 09-én ………………………. 

Hitelesítve: 2010. ……………….. 

Postára adva: 2010………………….. 


