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Szám: 2387-2/2010./TT. 
 
 

J e g y zı k ö n y v  
 
 
Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 26-án 14 órakor 

a Városháza Millenniumi termében megtartott ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak: Bognár Jenı polgármester, 

 Dr. Szabó Ákos, Kovács Norbert, Rigler Gyula, Dr. Bonnyai József, Dr. 
Somosi Szabolcs, Péter Géza, Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Tresz Gábor, 
Péter Gábor, Sümegi József, Mészáros Vilmosné, Erıss Ferenc képviselık 
(összesen: 13 fı) 
 

Távol maradtak: Partiné Harcsa Magdolna képviselı (összesen: 1 fı)  
 
 

Tanácskozási joggal megjelent: Skoda Ferenc aljegyzı, 
 Zeyer Imre NKÖ elnök,  
 Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı,  
 Adorjáni Márta építési és városüzemeltetés irodavezetı, 
 Takácsné Gehring Mária csoportvezetı, 
 Sági Lajosné könyvtárvezetı,  
 Kiss István Lászlóné óvodavezetı, 
 Kemény Lajos mb. fıigazgató, 
 Mészáros István általános iskolai tanár, 
 Nyakas Gábor Panteon Kft. 
    
 
Bognár Jenı polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, a megjelent intézményveze-
tıket, meghívottakat és a televízió nézıit. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 
9 képviselı jelen van. Ezután, javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a meghívóban szereplı 
sorrendben kerüljenek tárgyalásra a napirendi javaslatok.  
 
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatok alapján – egyhangúlag, 9 igen 
szavazattal - az alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
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N a p i r e n d  e l ı t t  
 
• Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevé-

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

 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
• Kérdések 
 
• Interpellációk, bejelentések 
 
 
N a p i r e n d i  p o n t o k :  
 
1. Tájékoztató a városi köztemetı 2009. évi üzemeltetésével összefüggı bevételekrıl, 

kiadásokról, a 2010. évi Üzemeltetési Tervének elfogadása 
 Elıterjesztı: Nyakas László ügyvezetı 

  
2. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló rendelet-tervezet I. fordulós meg-

tárgyalása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

  
3. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet-

tervezet elfogadása 
 Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 

 
4. A helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet-tervezet elfogadása 
 Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 

 
5. 2010. évi cafetéria-juttatás a köztisztviselık-közalkalmazottak részére 

Elıterjesztı: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 
 

6. a 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása 
 Elıterjesztı: Takácsné Gehring Mária igazgatási csoportvezetı 

 
7. A B-A-P MOK Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ Fıigazgatói állásának be-

töltéséhez szükséges pályázati kiírás elfogadása 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

   
8. A helyi adókról szóló 29/2004.(XII.28.) KTR. számú  rendelet módosításáról 

Elıterjesztı: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 
    

9. Telekértékesítési kedvezmény-rendszer jóváhagyása 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
10. A 2010. évi közmeghallgatás idıpontjának kit őzése 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

  
11. A Tolna megyei Kórház felügyelı tanácsába tagok delegálása 
 Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 
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12. A Bátpallér Kft. telekértékesítési ajánlatának megvitatása 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
13. Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı jutalmazása ZÁRT ülésen 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
 
(Sümegi József és Péter Gábor képviselık 14.02-kor érkeztek) 
 
 
N a p i r e n d  e l ı t t  
 
• Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevé-

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

 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
Bognár Jenı: Múlt héten rendkívüli testületi ülés volt. December 28-án kerekasztal beszélge-
tés volt a Tolnatáj televízióban. Dec. 29-én hagyományos állófogadás volt. Január 9-én 
Werner Grau 70 éves születésnapi ünnepségén vettem részt. Örülök, hogy kint voltam, mert a 
francia, angol, polgármesterek nem mentek el a rossz idıre való tekintettel. Megköszönte, 
hogy köszöntöttem a város nevében ıt. Január 12-én Dómi áldozatokra emlékeztünk. Ezen a 
délutánon kezdıdött Sümegi József elıadás sorozata. Január 16-án a Napsugár Nyugdíjas 
Egylet pótszilveszterén vettem részt. 17-én vakok és gyengénlátók ülése volt. Délután Dóra 
Lajos nyugdíjasainál voltam. Január 18-án TETT megbeszélés volt. A költségvetésbe 67.320 
e Ft-ot állítottak be. Szeretnénk, ha ez az összeg emelésre kerülne. A Duna-Mecsek Alapít-
vány rendezvényén részt vettünk. Ott tájékoztattak bennünket az atomerımő két blokkjának 
az építésérıl. A tároló felértékelıdik, és ez az idım ami meg van szabva ez kitolódik. Ennek a 
tárolónak a fejlesztése továbbfolytatódik. Szeretnénkm ha ezt az összeget még az idén meg 
tudnánk emelni. Január 19-én Amrein István volt polgármester, kedves barátom temetésén 
vettünk részt. Az volt az utolsó kívánsága, hogy a Herendi úr temesse és azaz énekkar énekel-
jen ahol én éneklek. Január 23-án polgárıröknél voltunk képviselı társaimmal. Január 22-én 
nem tudtam részt venni egy rendezvényem. Felkérem Sümegi Józsefet, hogy tájékoztassa a 
testületet errıl.  
 
(Dr. Szabó Ákos alpolgármester 14.10-kor érkezett) 
 
Sümegi József: Zarandokút egyesület olyan céllal jött létre, hogy a Spanyolországban meglé-
vı gyalogos zarándokutakhoz hasonlóan Magyarországon is Esztergom és Máriagyőd között 
jönne létre. 30 km-ként szállóhelyekkel. Kalocsán elızetes megbeszélésen volt polgármester. 
Pécsen folytatódott a baranyai szakasz letárgyalása. Bátaszéken lenne ennek folytatása február 
5-én. Szekszárdi Duna-híd és Bóly közötti szakasz pontosítására kerülne sor. A zarándok út a 
Duna túl oldalán jönne, Kalocsát is érintve. Itt kelne át a Dunántúlra Szekszárd, Bátaszék, 
Mohács Bóly érintésével érkezne Máriagyődre. Nagy lehetıség van benne. Úgy gondolom, 
hogy erre fel kellene készülnie erre minden közben lévı településnek. Ha mi ezt jól elıkészít-
jük, akkor konkrét dolgokban is meg tudnák egyezni erre a szakaszra vonatkozóan.  
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Bognár Jenı: Köszönöm, hogy, segítettél és részt vettél. Feltenném azt a kérdést, hogy aki 
ezt támogatja, kérem jelezze.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
8/2010.(I.26.) KT határozata 
 
Bátaszék város csatlakozása a Magyar Zarándokút programhoz 

 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja 
Bátaszék város csatlakozását az Esztergom és Máriagyőd között létre-
jövı Magyar Zarándokút programhoz, melyet a Pécsi Egyházmegye 
kezdeményezett.  
 
Határidı: azonnal  
Felelıs:    Bognár Jenı 
 (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: Pécsi Egyházmegye 
                                  irattár 
 
 
 

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
9/2010.(I.26.) KT határozata 
 
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 
tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Bátaszék város Képviselı-testülete 10/2009.(II.27.), 
200/2009.(IX.29.), 212/2009.(X.27.), 237/2009.(XI.24.), 241, 243, 
245, 246, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 261, 263, 
264/2009.(XII.22.), KT lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, 
valamint a 22, 23, 24, 25/2009.(XII.28.), KT rendeletek kihirdetésé-
rıl, valamint a két ülés közötti tevékenységrıl szóló szóbeli tájékoz-
tatót elfogadja, a megtett végrehajtási intézkedéseket jóváhagyja. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 8/1/2009.(I.27.) és a 203/2007.(XI.29.) 
KT határozat végrehajtásának határidejét 2010. április 30-ra, a 
177/2009.(IX.01.) KT határozat végrehajtásának határidejét 2010. 
február 28-ra módosítja.  
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
10/2010.(I.26.) KT határozata 
 
munkavédelemre vonatkozó megbízási szerzıdés I. sz. módosítá-
sáról szóló 247/2009.(XII.22.) KT határozat módosítása 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete munkavédelemre 
vonatkozó – és a 19/2003.(I.28.) KTH számú határozattal jóváhagyott 
- megbízási szerzıdés I. számú módosításáról rendelkezı 
247/2009.(XII.22.) KT határozatot az alábbiak szerint egészíti ki:  
 
„……..melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Az átalánydíj 
2010. évi összege 131.000 Ft + áfa / év.” 
 
Felhatalmazza a város polgármesterét a módosított szerzıdés aláírá-
sára. 
 
Határidı: 2010. január31. (aláírásra) 
Felelıs:    Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: Kosztelnik Mihály vállalkozó 
                                   módosításban érintett intézmények 
                                  pénzügyi iroda (szerzıdéssel) 
                                  irattár 

 
 
(Tresz Gábor képviselı úr 14.15-kor érkezett) 
 
 
• Interpellációk, bejelentések 
 
Dr. Somosi Szabolcs: Két téma körben szeretnék interpellálni. Az egyik a biztosított gyalog-
átkelı helyek. Az esetek nagy részében két helyen biztosítják az átkelést. A Gazdabolt elıtti-
nél nem tapasztaltam biztosítást. Ezen gyalogkelı helyek közül lámpával kellene ellátni. Ez 
egy nagyon bonyolult átkelıhely. Ezt több szülı jelezte felém. A könyvtárnál megfelelı az 
átkelés biztosítása. Úgy gondolom, hogy mi elıtt valami baj történne a Gazdabolt elıtti átkelı 
helyet lámpával kellene ellátni. Az írásos anyagban nem szerepel, de megkeresést kaptam, 
hogy egy gyalogátkelıhely kijelölés a vasútállomásnál jó lenne. Egy sima felfestéssel átkelést 
biztosítana a gyalogosoknak. Vizsgáljuk meg, hogy ez kivitelezhetı lenne-e. Közeleg a 2010. 
március 31, az autópálya átadása, és a szállítási útvonal helyreállításának a dátuma. A hivatal 
és a tsz közötti megállapodás megszőnt. Kizárólag az önkormányzati tulajdonban lévı útról 
kérdeznék. Az egyik a Zentai, a másik az Orbán hegyi út elsı része. A zentai úttal kapcsolat-
ban 2-3 völgybeli tulajdonosok kerestek meg. Elkezdıdött az út szélességének kijelölése, és 
elkezdıdtek a helyreállítási munkák. A tulajdonosok jelezték, hogy lemérték, hogy nem volt 4 
m széles, hanem az vetıdött fel, hogy a helyreállítás folyamán van-e lehetıség az önkormány-
zatnak, hogy a szakaszokban betekintése van. Meg van-e a kellı szélesség, megfelelı e a ré-
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teg stb. A zentai útnak a tsz úttól keletre esı szakasza, ami a tavalyi év folyamán egy padka 
rendezés történt amikor befejezıdött az alagúthoz történı visszaállítások. Ez 24 órában zaj-
lott, 4-6 db tehergépkocsival, az út felületét ezzel amortizálták. Ez a szakasz, ennek a felújítá-
sa milyen alku tárgyát képezte, akkor mikor a vizet hordták onnan. Ehhez kapcsolódik, hogy 
az árkot ki fogja rendbe tenni. Tavaly fejezıdött be a fák kivágása, ami sokat javított a helyze-
ten, de most látszik, hogy itt nem megfelelıen folyik el a víz. Ennek az ároknak egy gépi ren-
dezése, a terület szintezését követıen az idei évben ha szükséges, önerıbıl beleférne e a költ-
ségvetésbe. Még egy kérdés, ami felmerül, ha ez is megtörténhet, akkor olyan baleset veszé-
lyes területet hozunk létre a nyugati szakaszon. A Hermann Egyed utcánál az árokba kötött ki, 
itt fényjelzıvel kellene jelezni. 
 
Adorjáni Márta: 2008-ban mikor kijelölésre került a szállítási útvonal akkor született egy 
megállapodás a tsz, az önkormányzat és a Colas részérıl. Ezzel a testület már találkozott. 
Minden útra kiterjedıen meghatározta, a kötelezı feladataikat. A Zentai úton 3 szakasz van. 
Kövesdi úttól a Pécsi vasútig, egy szakasz a tsz úttól a Kiskövesd felé vezetı út, és egy kis 
szakasz a Leperdi szakaszon. A megállapodásban 4 m szélességben és 6 cm vastagságban volt 
meghatározva burkolat és 50-50 cm padka. A használat során mind a Tsz utat, mind a Zentai 
utat jelentısen megszélesítették, és olyan vastag padka került kiépítésre, felmerült annak lehe-
tısége, hogy ebbıl a szélességbıl meg kellene tartani, mert mindkét utunk jelentıs mezıgaz-
dasági gépforgalom és ha szembeforgalom van, akkor nem férnek el. Esetleg ne szedjék fel a 
már kialakított úton a kıágyat. Tárgyalást folytatott a polgármester és jegyzı úr ez ügyben. 
Abban az esetben hagyják ott, ha az önkormányzat elfogadja hogy 4 m szélesség helyett 3,5 
szélesség és a 6 cm vastagság 4 cm legyen. A Tsz ezzel nem értett egyet, külön tárgyalást 
folytatott a Colassal és ragaszkodott az eredeti megállapodáshoz, ezért elkezdıdött az út fel-
szedése. A rendezési terv szerint ez lenne a nyugati oldalról az elkerülı út, és ha ez megma-
radhatott volna a betömörített alap, pályázattal egy jó utat lehetett volna kialakítani. Zentai úti 
szakasszal megálltak a tárgyalások. Holnap lesz egy bejárás a Colassal, ezeknek az utaknak a 
már elkezdett helyreállítását nézzük meg, valamint a vízelvezetı árkok állapotát nézzük meg. 
Jelentıs mennyiségő víz vezetıdik majd rá a kövesdi árokra. Vállalkozótól rendeltük meg a 
karbantartást. Szeretnék hogy a Zentai út melletti árok, és a kisköved irányából lejövı árok-
nak is legyen mederkotrása. Errıl még tárgyalni fogunk. Levelet írtunk ez ügyben az autópá-
lya konzorciumnak, a felmerült problémákat. Addig átvétel az önkormányzat részérıl nem 
lesz, amíg a problémákat el nem hárítják. A medrekbıl a fákat a közhasznúakkal irtattuk, és 
ha a kotralék elszállítását nem biztos, hogy el tudják szállítani, ez lehet, hogy nekünk költség 
lesz. Holnap dıl el, hogy mi az, amit fel tudnak vállalni.  
 
Bognár Jenı: Köszönöm a képviselı úrnak, hogy ilyen alaposan körbe járta ezt a dolgot. A 
kérdést fel teszem a testületnek, most még tudunk tárgyalást folytatni, hogy azon a szakaszon, 
ami a mi tulajdonunk ott a szélesség meg maradjon a 3,5 méterbe és a vastagság 4 cm-be, de 
ha ez elvetjük visszaállunk az eredeti variációhoz, kérem, hogy igennel szavazzon.  
 
Dr. Somosi Szabolcs: Úgy gondolom, hogy a Zentai úton 4 m szélességen és 6 cm vastag-
ságban 50-50 cm padkával. Ha azt tisztességen megcsinálják, akkor az megfelel a célnak. A 
padka miatt nem kellene visszavenni.  
 
Bognár Jenı: Jogos a felvetés, de ebbe mi már nem tudunk dönteni. Tárgyaltunk szakembe-
rekkel, elkezdték a felszedést. Rá teszik a 6 cm, de le fog menni, mivel nem lesz padka. Ami a 
mi tulajdonunk azt figyelni fogjuk. 
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Dr. Somosi Szabolcs: A válasz nagy része a Tsz utakra vonatkozott, a keleti útról nem esett 
szó. Elfogadom a választ. Kérem, hogy a következı testületi ülésen kapjuk tájékoztató, hogy 
állnak ezek a dolgok. Nincsen állagmegóvás, és szinte lehetetlen lassan közlekedni.  
 
Adorjáni Márta: Jogos, nem válaszoltam arra kérdésre. Erre nincs külön szerzıdés, h ezen a 
szakaszon kátyúzzanak. Erre ígéret van.  
 
Bognár Jenı: A keleti résznél az ígéretet megpróbáljuk behajtani, a felsı részen marad a 6 
cm vastag 4 méter széles.  
 
Dr. Bonnyai József: Mi hiába szavazunk, ez oka fogyott, 4 m széles 6 cm vastagon, 50-50 
cm padkával. Úgy gondolom ez kivitelezhetı. Nem hiszem, hogy mőszaki kérdés lenne. 3. 
völgyben azzal kapcsolatban lesz döntés 
 
Adorjáni Márta:  Ez már megtörtént. Vannak területek, amik megközelíthetık. A múlt héten 
Rakita Andrással és Németh Róberttel jártuk be egy másik úton a 3 völgyet. Nem lehet ott 
úgy rácsatlakozni. A térképen útként szerepel, és azok az utak vízfolyások, a fák is benıtték. 
Vélhetıen terület cserére lesz szükség. Írásban jeleztük, hogy ennek a megoldása szükséges.  
 
(Mészáros Vilmosné képviselı asszony 14.35-kor kiment) 
 
Dr. Bonnyai József: Mezıgazdasági géppel most nem lehet odamenni. 
 
Adorjáni Márta:  Ezeknek a területeknek a megközelítését meg kell oldani. A Bonyhádi úton 
a gyalog-átkelıhellyel kapcsolatban kétszer volt bejárás. Bonyolult lett volna kialakítani. 
Komoly elıírása vannak, annak hogy zebrát létesítsünk, de ezzel kapcsolatban kérek állásfog-
lalást. 
 
Bognár Jenı: Az interpelláció ezen részét jelezzük a Rimai úréknak. Ez a levél tartalmazza, 
hogy mi lesz a Budai útnak a leromlott szakaszával. Szóbeli ígéretet kaptunk, hogy majd ezt 
kijavítják. A választ megküldjük a képviselı úrnak, és a következı ülésen tájékoztatjuk a tes-
tületet.  
 
Dr. Somosi Szabolcs képviselı úr az interpellációjára kapott választ elfogadta. 
 
Bognár Jenı: Kérem a testületet, fogadja el az interpellációra adott választ. 
 
A képviselı-testület az interpellációra adott válaszokat –  egyhangúlag 12 igen szavazattal - 
elfogadta.  
 
(Mészáros Vilmosné képviselı asszony 14.38-kor visszajött) 
 
 
N a p i r e n d i  p o n t o k  t á r g y a l á s a :  
 
 
1. Tájékoztató a városi köztemetı 2009. évi üzemeltetésével összefüggı bevételekrıl, 

kiadásokról, a 2010. évi Üzemeltetési Tervének elfogadása 
 Elıterjesztı: Nyakas László ügyvezetı 
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B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk a tájékoztatót és az 
üzleti tervet elfogadásra javasolja.  
 
K é r d é s :  
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Nem az üzemeltetessél összefügg a kérdésem. A közteme-
tés olyan segítség, hogy az itt élı lakos, ha a hozzátartozója vidéken hunyt el akkor mi akkor 
is álljuk a köztemetését. 64 e Ft-os és 67 e Ft-os köztemetési számlával is találkoztunk. Nem 
tudom, hogy pontosan milyen tételek vannak felsorolva. Mi adja ki ezt a költséget. Természe-
tesen sem a halottat és a hozzátartozót nem szeretnék megfosztani semmit. Az utolsó közte-
metéseink 96 e Ft és 76 e Ft összegben zajlottak a városban. A hamvasztás szállítási költségei 
is szerepel. Választ kérnék erre a szociális bizottsági ülésen felmerült problémára.  
 
Nyakas Gábor: Ha megkapom a számlákat, akkor bıvebb információt tudok erre adni. Ké-
rem, térjünk vissza, ha tudom, hogy melyik számláról van szó. Rengeteg dolog van, ami befo-
lyásolja. A hőtési napok számától függ. A kórházi hőtés közel 1400 Ft naponta. Nagyon sok 
összetevıje lehet egy ilyen számlának.  
 
Bognár Jenı: A hivatal ezeket elıszedi, és felveszi a kapcsolatot a temetkezési vállalattal. Ha 
megérkezett a választ, ismertetjük képviselı asszonnyal és a testülettel.  
 
Tresz Gábor: 1,4 Ft kell fizetni. Ekkora a különbség. Más településeken is ezek az árak van-
nak, vagy csak nálunk ilyen magas a különbség? 
 
Nyakas Gábor: Az országban nincs olyan temetı, ami a bevételi oldalból tudja finanszírozni 
magát. Ez mindenhol igaz.  
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Rigler Gyula: Az elıterjesztésben szerepel a parkoló kialakítása. Zúzott köves feltöltéssel 
megoldott lenne ez a probléma. A másik felvetés, a ravatalozótól a békés utca felöl a közleke-
dési út kialakítása. A sírok között a koporsót nem tudják végig vinni. Ha az említett területen 
van a temetés, akkor a menetnek ki kell menni a Garay utcára. Ez nem szerencsés megoldás. 
Erre valamit ki kellene találni.  
 
Nyakas Gábor: Célszerő lenne egy belsı út kialakítása. Meghirdettük a lejárt sírhelyeket. 
Azok a sírhelyek felszámolásra kerülnek, és a gyászmenetnek nem kellene kimennie az utcá-
ra.  
 
Bognár Jenı: A fenntartási feladatok közé ez kerüljön be. Tisztességes kapcsolat van a város 
vezetése és Nyakas úrék között. Egyikünknek sincsen érdekeltsége a temetkezési vállalatnál. 
Megvádoltak bennünket hogy miért csak Panteon Kft-vel dolgoztatunk. Bátaszék város az 
elmúlt évben nem azért áldozott közösen a Panteonnal, hogy esetlegesen más cégek a hasznot 
learassak. Versenyképes árakkal jöjjön a panteon a piacra. Tudom, hogy kialakul egy verseny, 
de akkor ez korrekt legyen. Mindenki tegye hozzá a magáét, ami a temetést és temetési költ-
ségeket illeti. Nagyon örülök, hogy Bátaszéken ez a kérdés nyugodt körülmények között zaj-
lik. Kulturált méltó körülmények között folynak a temetések. Az egyenlı teherviselés meg 
van.  
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Nyakas Gábor: Köszönöm a dicsérı szavakat. A temetı üzemeltetés egy státusz. Ahol az 
önkormányzat és az üzemeltetı között korrekt kapcsolat van ott nem lehet probléma.  
 
Bognár Jenı: Beépülne az a javaslat amit Rigler képviselı úr mondott.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 12 igen szavazattal 1 el-
lenében - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
11/2010.(I.26.) KT határozata 
 
tájékoztató a városi köztemetı 2009. évi üzemeltetésével össze-
függı bevételekrıl, kiadásokról, a 2010. évi Üzemeltetési Tervé-
nek elfogadásáról 

 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a városi köztemetı 
2009. évi üzemeltetésével összefüggı pénzügyi elszámolást 1 758 
689.-Ft bevétel és 3 141 560.-Ft elszámolható kiadás figyelembe vé-
telével elfogadja, egyben a 2009. évben keletkezett fenntartási külön-
bözetet – 1 382 871 Ft-ot – biztosítja a Panteon Kft. részére, az ön-
kormányzat 2010. évi költségvetése terhére. 
 
A képviselı-testület javasolja felvenni a 2010. évi fenntartási felada-
tok közé a Ravatalozó mellıl közlekedı út kialakítása a temetı északi 
része felé. 
 
Határidı: 2010. február 15.  
Felelıs:  Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 
  (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: Panteon Kft., Szekszárd 
                                   pénzügyi iroda 
                                   építési és városüzemeltetési iroda 

 
 
 

2. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló rendelet-tervezet I. fordulós meg-
tárgyalása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 Véleményezi: Valamennyi Bizottság 
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A költségvetést elsı fordulós tár-
gyalásra alkalmasnak tartjuk. Elfogadásra javasolja bizottságunk.  
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Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság az önkormány-
zat 2010. évi költségvetési tervezetét alkalmasnak tartja második fordulós tárgyalásra, az álta-
la tett, saját hatáskörébe tartozó pénzügyi keretek módosításával. 
 
Péter Gábor a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnök-helyettese: 
Bizottságunk tárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Rigler Gyula az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnök-helyettese: Ügyrendi és jogi szempont-
ból vizsgálta bizottságunk. Elfogadásra ajánlja.  
 
Mórocz Zoltán: Ez a novemberi koncepciónak egy pontosított változata. Az elemi költségve-
tések tervezése most is folyik. Elıször pénzügyi bizottsági ülésen majd a többi, 2,7 milliárdos 
fıösszeggel kalkulálunk. Ennek oka, hogy ebben az évben valósulnak meg az iskola integrá-
ciós pályázatok. Jelentıs mértékben csökkennek az állami támogatások. Normatívák terüle-
tén, oktatási és szociális területen 36 millióval csökken az elızı évihez képest. Iparőzési adó 
145 millióval csökken az szja kiegészítés. Saját bevétel tekintetében komoly visszaesés várha-
tó. Az autópálya átadása után már ezek a cégek nem adóznak ide. Ennek ellenére azt lehet 
mondatni, hogy nincs katasztrófa helyzet. 318 millió hiány van a két fıösszeg között. 300 
millió Ft-ra közbeszerzési eljárás folyik. Az iskola integrációhoz kapcsolódó hitelállomány. 
Az oka abban keresendı, hogy 2009-ben jelentıs pénzmaradvánnyal rendelkezett az önkor-
mányzat. Szociális ellátások területén a tavalyi számokkal terveztünk. Hiteltörlesztésre nem 
túl nagy összeget fordítunk. 17 millió céltartalékot tartalmaz a költségvetés. Nagy bizonyta-
lansági tényezı van az iparőzési adó bevételnél. Ezt majd a féléves beszámoló után tudjuk 
majd korrigálni.  
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Dr. Szabó Ákos: Pénzügyi bizottsági ülésen átbeszéltük. Az iparőzési adó erıképesség csök-
kenése hozhat változást. Konkrét számokkal nem rendelkezünk. Az elsı fél után kaphatunk 
erre rátekintést. Úgy gondolom, elsı fordulóra elfogadható és támogatható.  
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Tavaly éven 84 milliós az idén majdnem 86 millió. Ami-
ben változás látható a 4. számú táblázatban van. Az ápolási díj láthatólag nı az összeg, de ez 
csak virtuális növekedés. Az 1 fıre esı ápolási díj összege növekszik. A következı az ápolási 
díj szociális törvény 43. §. jelentıs növekményt terveztünk, 1,5 millió Ft-ra kérjük emelni a 
tavalyihoz képest. Hozzáférés egyszerőbb lesz, és akit a bizottság indokoltnak tart, legyen 
mibıl biztosítsuk az ellátási formát. Zsugortani javasoljuk az átmenti segély keretet. Itt némi 
túllépés jelentkezett, ezt most 1,7 millióra kellene csökkentetni. Azért kérünk itt csökkentést, 
hogy más helyre tudjuk tenni. Szociális kölcsönön jelentıs változás nincs, temetési kölcsönre 
500 e Ft-ot kérünk. a köztemetés összegét 370 e Ft-ra csökkentjük. Az iskola tejre 2,5 millió 
Ft-ot kérjük. Nem látom a tervbe a Bursa Hungarica inflációt követı növekvését. A mozgás-
korlátozottak támogatását kicsit magasabba összeggel tervezzük. Hozzuk a védıoltások tá-
mogatására az összeget. Szociális érzékenység eltolódott az idei évben az önhibájukon kívül 
betegek támogatása irányában, ennek fejében vettünk el pénzt egyéb ellátásoktól. Ehhez kér-
ném a támogatást.  
 
Bognár Jenı: Az utóbbi idıben sokat tárgyaltunk a költségvetésrıl. Elsı látásra lehet úgy 
tőnik, hogy olyan nagy gond nem lesz. A beruházás önmagában óriási feladat lesz. Az iroda-
vezetı úréknak és akik ezt összefogják, szinte naponta figyelemmel kell kísérni, mivel utófi-
nanszírozás van. A 300 millió Ft önerıt mutassuk ki a hiánypótlásnál, hogy minél elıbb alá 
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tudjuk írni a szerzıdést. Ma elment a Hiller úrnak a levél, hogy szeretnénk minél elıbb az 
alapkı letételt megtartani. Jó lenne, ha szerzıdés minél elıbb aláírásra kerülne, mert finanszí-
rozási gondja van az Alisca Baunak is. Kevesebb energiát tudunk majd fordítani a szociális 
területre. Egyetértek azzal, hogy különösebb gond nem lesz a költségvetésbıl. Mégis csak 
hiányzik a Wienerberger adója, és bízom benne, hogy nem mennek csıdbe vállalkozások. A 
költségvetés, amikor elfogadásra kerül, hogy a nem kötelezı juttatások, amibıl lehetne farag-
ni, azok biztosítva lesznek. Nyertünk a pályázaton melybıl a 15 éves városi ünnepséget és 
Jux-Spielet rendezzük meg. Megnyertük a pályázatot a jelzırendszeres segítségnyújtásra. Ezt 
is biztosítani tudjuk a rászorulóknak. Türelmet kérek mindenkitıl, és bízom benne, hogy már-
cius 2-án elfogadásra kerül a város költségvetése.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 13 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
12/2010.(I.26.) KT határozata 
 
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. fordulós megtár-
gyalása 
 
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkor-
mányzat 2010. évi költségvetésének I. fordulós tervezetét képezı be-
vételi és kiadási irányszámokat alkalmasnak tartja a költségvetési 
rendelet-tervezet végleges elkészítéséhez.  
 
Határidı: 2010. februári testületi ülés 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: pénzügyi iroda, 
                                   intézmények vezetıi 

 
 
3. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet-

tervezet elfogadása 
 Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 
 
Szóbeli tájékoztató 
 
Skoda Ferenc: A legfontosabbat emelném csak ki. A b) pontban az eseti gyógyszerkiadások 
támogatását javasolnánk az eddigi gyakorlattal ellentétben polgármester úr hatáskörébe he-
lyezni. Újdonság a 11. § (3) bekezdése a rendszeres szociális segélyeshez kapcsolódik. Azok 
a személyek, akik ebben a rendszeres ellátási formában részt vesznek, valamennyi embernek 
teljesíteni kell az együttmőködéseket, amelyeket a szociális törvény elıír. Nagyon sok ember 
a mentális egészségi állapota miatt képtelen a közcélú munka végzésére. A törvény lehetısége 
ad, hogy a képviselı-testület a rendeletében mentesít bizonyos kört a tekintetben, hogy ezek-
nek az embereknek nem kell együttmőködni a Munkaügyi Központtal, nem kell rendelkezési 
állásra együttmőködési megállapodást kötniük, nem kell rendszeresen lejelentkezniük. A ren-
delet 11 § (3) bekezdésében megmondaná, melyek ezek a körök. Voltak változások a lakás-
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fenntartási támogatásnál is, enyhítıbb körülmények lennének. Méltányossági ápolási díjnál is. 
Újdonság lenne a 23. §-a a rendelet-tervezetnek a polgármester átruházott hatáskörben soron 
kívüli átmeneti segélyben részesítené azt az egyébkén feltételeknek megfelelı személyt aki 
élelmiszerhiánya miatt létfenntartását veszélyeztetı helyzetbe kerül. Alkalmanként 3.000, Ft. 
és étkezési utalvány formájában lehetne kiadni. A tervezet szabályozza a különbözı szociális 
alapszolgáltatások megszőnésének az eseteit, ami eddig hiányzott a rendeletbıl továbbá meg-
határozza a 34-35. § a házi segítségnyújtásnál az eljárási rend nélküli ellátás biztosításának 
esetét. Személyi térítési díjak csökkentésének és elengedésének szabályaival a szociális bi-
zottság hatáskörébe utalva. A tervezet tartalmazza azokat a szociális alapszolgáltatási és 
egyéb szakszolgáltatási feladatokat, amiket az önkormányzatunk ellát. Eddig a rendeletbıl 
hiányzott a közösségi pszichiátriai ellátás, a támogató szolgáltatás valamint a nappali ellátás-
nak a fogyatékos autista gyerekekre vonatkozó ellátása, melyet társulás keretében Szekszárd 
lát el. Ugyancsak új a szociális rendeletünkbe az egyes szociális alapszolgáltatás igénybevéte-
le elıtt megkötött megállapodások tartalmának a meghatározása. Gyakorlatilag három megál-
lapodás tervezetet tartalmaz a rendelet a nappali ellátásra, étkeztetésre és a házi segítségnyúj-
tásra. 52 § tartalmazza a szervezet és mőködési szabályzattal kapcsolatos néhány kiegészítést 
pontosítást. Átvezettük az elnevezési változásokat Közigazgatási Hivatal helyett Államigazga-
tási Hivatal elnevezést vezettük be. Az új jogszabályszerkesztésrıl szóló törvény értelmében 
pontosítanánk a képviselı-testület határozatainak és rendeleteinek az elnevezését. Pontosítjuk 
a polgármester akadályoztatása és az alpolgármester akadályoztatása esetén ki vezeti a testüle-
ti ülést, ezt nevesíteni kell, hogy a korelnök vezeti.  
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottságunk a rendelet-
tervezetet az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra a.) az 5. -ának (2) bekezdésében 
szereplı „szakmai vezetıjénél” szövegrész helyébe a „vezetı gondozónál” szövegrész lépjen, 
b.) a 21. §-ának (1) bekezdésében szereplı „nappali ellátás” szövegrész helyébe a „házi segít-
ségnyújtás” szövegrész lépjen, c.) a 26. § (1) bekezdésének c.) pontja kerüljön elhagyásra, d.) 
a 26. §-ának (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lépjen:„Az eseti támogatás ösz-
szege megegyezik a sürgısségi gyógyszer árának összegével, de nem haladhatja meg az 
5.000.- Ft-ot.” e.) a 30. §-ának (1) bekezdésében szereplı „25 %” szövegrész helyébe a „20 
%” szövegrész lépjen, f.) a 30. § (2) bekezdésének b.) pontja kerüljön elhagyásra, mivel a 
gyakorlatban nem lehet alkalmazni.  
 
Rigler Gyula az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnök-helyettese: Szóbeli kiegészítéssel a ren-
delet-tervezet elfogadásra ajánlja bizottságunk.  
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Az étkeztetés szabadabbá tétele során most vettem észre, 
hogy egy hiányzó csoport van. Ha nem tettük bele, hogy tegyük be. Azért utasítottuk el az étel 
kiszállítást, mert eltartási szerzıdése volt a nyugdíjasnak valakivel. Az étkezésben részt vevık 
körét bıvítettük. Úgy tudom, hogy aki ilyen szerzıdéssel bírt ı nem kérhetett étkeztetést. 
Amennyiben lehetséges a helyi rendeletbe tegyük bele.  
 
Skoda Ferenc: Nem zárja ki azon személyek körét. 41. § fontossági sorrendet említ, hogy kit 
kell ebben részesíteni. Nincs akadálya ennek, és nem zárja ki ezen személyeket.  
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A SZB módosító javaslata került megszavazásra, miszerint, hogy a.) az 5. -ának (2) bekezdé-
sében szereplı „szakmai vezetıjénél” szövegrész helyébe a „vezetı gondozónál” szövegrész 
lépjen, b.) a 21. §-ának (1) bekezdésében szereplı „nappali ellátás” szövegrész helyébe a 
„házi segítségnyújtás” szövegrész lépjen,c.) a 26. § (1) bekezdésének c.) pontja kerüljön 
elhagyásra, d.) a 26. §-ának (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lépjen:„Az eseti 
támogatás összege megegyezik a sürgısségi gyógyszer árának összegével, de nem haladhat-
ja meg az 5.000.- Ft-ot.” e.) a 30. §-ának (1) bekezdésében szereplı „25 %” szövegrész he-
lyébe a „20 %” szövegrész lépjen, f.) a 30. § (2) bekezdésének b.) pontja kerüljön elhagyás-
ra, mivel a gyakorlatban nem lehet alkalmazni, melyet képviselı-testület tagjai – 12 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett – elfogadtak. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatás és szo-
ciális ellátások helyi szabályozásáról szóló- és a jegyzıkönyv mellékletét képezı - 
1/2010.(II.01.) KT rendeletet – egyhangúlag, 13 igen szavazattal – megalkotta. 
 

 
 

4. A helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet-tervezet elfogadása 
 Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-
tervezetet az alábbi módosítással javasolja elfogadásra miszerint a 4. §-ának (1) bekezdése 
kerüljön elhagyásra, mivel a 3. §-ának (2) bekezdése is ugyan ezen átruházásról rendelkezik. 
 
Rigler Gyula az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnök-helyettese: A bizottság a rendelet-
tervezetet az alábbi módosítással javasolja elfogadásra hogy a 4. §-ának (1) bekezdése kerül-
jön elhagyásra, mivel a 3. §-ának (2) bekezdése is ugyan ezen átruházásról rendelkezik. 
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
A SZB módosító javaslata került megszavazásra, miszerint, hogy a 4. §-ának (1) bekezdése 
kerüljön elhagyásra, mivel a 3. §-ának (2) bekezdése is ugyan ezen átruházásról rendelke-
zik, melyet képviselı-testület tagjai – egyhangúlag, 13 igen szavazattal – elfogadtak. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi gyermekvédelmi 
ellátásokról szóló és a jegyzıkönyv mellékletét képezı - 2/2010.(II.01.) KT rendeletet – egy-
hangúlag, 13 igen szavazattal – megalkotta. 
 
 

 
5. 2010. évi cafetéria-juttatás a köztisztviselık-közalkalmazottak részére 

Elıterjesztı: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 
 
Szóbeli tájékoztató 
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Skoda Ferenc: A cafetériának az egységes juttatási keretnek a meghatározása és azon belül 
egy szabályzatban kellene az intézmény vezetıinek a juttatások formáját és annak igénybevé-
telének módját szabályozni. A mértékek a 2009. évi mértékeket takarják azzal a különbséggel, 
hogy a 25 % adót is önkormányzat magára vállalná. A cafetéria keret az 1 %-os jutalomalap-
nak az összegével nıne, amit 1 fıre lebontva biztosítanánk. Így alakultak ki az összegek. A 
köztisztviselıknél kötelezı juttatásként szerepel a keret meghatározásában a testületnek lehe-
tısége van a minimális 5-ös szorzót biztosítani és egészen a 25-ös szorzóig elmehet. Közal-
kalmazottak esetében pedig a juttatások mértéke önkormányzati szinten 27,3 millió Ft kiadást 
jelent.  
 
(Sümegi József képviselı 15.40-kor kiment) 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk az elıterjesztést el-
fogadásra javasolja. 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: Bizottságunk változtatás 
nélkül elfogadásra javasolja.  
 
Péter Gábor a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnök-helyettese: 
Nem kis vita után bizottságunk elfogadásra javasolta.  
 
Rigler Gyula az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnök-helyettese: Bizottságunk elfogadásra 
ajánlja.  
 
(Sümegi József képviselı úr 15.43-kor visszajött) 
 
K é r d é s :  
 
Péter Gábor: Évi összegének biztosítani kell a munkáltatóhoz kapcsoló terheket is. Ez vo-
natkozik a közalkalmazottakra is vagy csak köztisztviselıkre.  
 
Skoda Ferenc: A cafetéria juttatást egységesen kezelje az önkormányzat valamennyi intéz-
ményi dolgozók esetében. Mind a köztisztviselık és közalkalmazottak esetében bruttó össze-
get jelent.  
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Dr. Somosi Szabolcs: Volt egy kérés a közalkalmazottak részérıl, hogy a2010. évi juttatá-
sokról a végszavazás elıtt beszéljünk. Elmondtam a bizottsági ülésen, hogy én errıl nem tu-
dok véleményt alkotni, mert nem volt errıl egyeztetés. A testület ezt most elfogadja és kíván-
csi leszek, hogy a szavazás után milyen reakciót vált ki ez a közalkalmazottakból. Ez nem 
kötelezıen adandó a közalkalmazottak részére. Tartsuk meg a kivívott összeget. Ezt be kell 
vállalnunk. Kaptam ma egy levelet, azzal hogy olvassam fel, de én átadom ezt a levelet. Én 
megfontolásra javaslom. Ha ezt valaki átnézi, itt bruttó összegekrıl beszélve a 2009. évhez 
képest a 2010. év változása óriási különbséget mutat a két csoport között. Elismerve, hogy ez 
nem kötelezıen adandó a közalkalmazottak részére. Ha egy mód van rá ne keltsünk feszültsé-
get e két csoportban.  
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Bognár Jenı: Érdekes ez a hozzáállás. Mindenkinek joga van a képviselı úrnak átadni. Fur-
csállottam, hogy a jegyzı úrnál jelentkeztek be a közalkalmazottak és nem polgármesternél. 
Ez testület kompetenciája és nem a hivatalé. A megyei önkormányzatokhoz képest nem kívá-
nunk visszalépni. Senki részérıl fel se vetıdött, hogy visszalépünk. Elsı fordulós tárgyaláson 
vagyunk túl. Lesznek pénzügyi bizottsági ülések, közalkalmazotti egyeztetések, ezeken az 
összegeket változtatni lehet.  
 
Dr. Bonnyai József: Egyetértek azzal, hogy nem lépjünk vissza. Ezt úgy kellene kezelni, 
hogy a testület megvitatta és alkalmasnak tartja, hogy beépítésre kerüljön a költségvetésbe. 
Ha megszavazzuk akkor elırefutottunk e kérdésbe. 
 
Dr. Szabó Ákos: Pénzügyi bizottsági ülésen jeleztem, hogy egyrészt láttam egyfajta törek-
vést, hogy a közalkalmazotti és köztisztviselı réteg között a különbséget enyhítsük. Összes-
ségében a juttatások értékének megırzése becsülendı. Itt pici emelést végre lehet hajtani. Az 
egész tervezetet támogatom, az elnök úr javaslatával egyetértek. Jeleztem, hogy valóban ma-
radtak feszültséget a két szféra között. Ezt nem sikerült feloldani, másrészt az önkormányzat 
saját erejébıl megırzi ezeknek a juttatások értékét. Akik se nem közalkalmazottak, és nem 
köztisztviselık nekik semmilyen lehetıségük nincs. Az egyik oldalról segítünk a másik oldal-
ról a lakosság többi része kiszolgáltatva marad és az ı pozíciójuk romlik. Ezt egy kommuni-
kációval kezelni kell.  
 
Péter Gábor: Azt gondolom, hogy az ország más régióval nem nagyon kéne foglalkozni. A 
másik, hogy az áfa tartalommal és a cafetéria rendszerrel kapcsolatban voltak megbeszélések. 
A bátaszéki önkormányzat amit megtett a közalkalmazottakért az dicséretes, ezt nem akarom 
vitatni. Ezt a fajta feszültséget soha nem tudjuk feloldani, mert a köztisztviselıkkel kapcsolat-
ban törvényi elıírásnak kell megfelelni. Az önkormányzat köztisztviselıi az alapot kapják. A 
cafetéria rendszerbe ez a közalkalmazottaknál a 144 e Ft bruttó 108 e Ft nettót jelent. 9.000 Ft 
amit bármire felhasználhatnak bármire. A köztisztviselık kötelezı dolgaival kapcsolatban 
biztosítani kell az egyes juttatásokhoz kapcsolódó közterheket is. Erre magyarázatot kérek. Jól 
tudom, hogy a költségvetés jól megáll ez évben, de utalnék a feszültségre, amirıl beszéltem. 
A közalkalmazottak azon részérénél, akik igénybe ették az étkeztetést azoknak visszalépés. A 
beiskolázási támogatás ez sehol nem kerül említésre. A költségvetéssel kapcsolatban semmi-
lyen probléma nincs. Biztosítani kell a munkáltatót terhelı közterheket is, ez csak a köztiszt-
viselıkre vonatkozik e.  
 
Skoda Ferenc: Somosi képviselı úr említette az ollónyitást. Itt ollónyitásról nem beszélhe-
tünk. Átlagban az elmúlt évi összeget bruttósította fel. Azért nıt,m mert nagyobb összegnek 
nagyobb az adójáruléka. Az elhalasztás, a 305/2009. korm 2§.(1) a cafe6téria juttatás éves 
összegét tárgy év február 15-ig kell meghozni. A járulékkal kapcsolatban, az elıterjesztés 
abban a szellemben készült, hogy egységesen kezelje a cafetéria juttatást. Mindkét fél eseté-
ben tartalmazza a járulékokat is. A törvény maga csak köztisztviselıkrıl beszélni, mi ezt ki-
terjesztettük a közalkalmazottakra. A beiskolázási segély hiányzik belıle, én úgy tudom, hogy 
a 21.000 Ft adómentes juttatásból lett, aki az választotta.  
 
Dr. Szabó Ákos: Arra gondoltam, hogy a lakosság azon, aki nincs képviselve nekik semmi 
lehetıségük nincs e dologban. Az ı helyzetük valóban romlani fog. Nekünk ennek a dolognak 
a rendezésére nyílik lehetıség. Ezt meg kell lépni, hogy egy adott rétegnél ne legyen romlás. 
Más önkormányzatok nem biztos, hogy meglépnek hasonló dolgot. Ezt támogatom. 
 
(Péter Gábor képviselı úr 16.05-kor kiment) 
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Dr. Somosi Szabolcs: Látható, hogy a köztisztviselıknél a jutalom alap felhasználásával a 
306.000 Ft szembe állítva a 144.000 Ft-tal ez generálja, hogy növekedés lesz a köztisztvise-
lıknél. Én erre utaltam, hogy mekkora különbség van. Úgy gondolom, hogy az érdek képvise-
lıket tájékoztassuk, és az után egy rendkívüli ülésen fogadjuk el.  
 
(Péter Gábor képviselı úr 16.08-kor visszajött) 
 
Bogár Jenı: Ezen mindig éles vita van. Arról van szó, hogy van egy köztisztviselı törvény. 
Közalkalmazottak és a köztisztviselık között mesterségesen kiásott árok van. Én csak megye 
szinten néztem. Ha országos szinten nézem, felháborítónak tartom, hogy a minisztériumokban 
meglépték a 26 %-ot, nálunk ez 6 %. Abban reménykedhetünk, hogy lesz egy másik kormány, 
akkor felülvizsgálja ezt a kérdést. Én magam se értek egyet. Nem értem miért kell egy ilyen 
éles határt meghúzni. Ezzel a feszültséget szítják. Nem tudunk mit tenni. Ha az elnök úrnak 
módosító javaslata, akkor meg kell szavaztatni. Február 15-ig ezt mindenképpen el kell fo-
gadni, ezt törvény írja elı.  
 
Dr. Bonnyai József: Az országban van 3000 önkormányzat és ebbıl január 26-án sokan nin-
csenek olyan helyzetbe, hogy igent mondjanak. A költségvetést pedig csak február végén fo-
gadja el. Alátámasztom, hogy a költségvetés elbírja. Én csak az elvet mondom.  
 
Bognár Jenı: Teljesen igaza van elnök úrnak. Az önkormányzatok nagy része ezt a közal-
kalmazottaknak nem fogja biztosítani. Én azt gondolom, hogy Bátaszék az eddigiekhez mér-
ten következetes próbált maradni.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 11 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
13/2010.(I.26.) KT határozata 
 
2010. évi cafetéria-juttatás a köztisztviselık és közalkalmazottak 
részére 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 
intézményeinél foglalkoztatott köztisztviselık és közalkalmazottakra 
vonatkozóan az alábbi döntéseket hozza: 
 
1. a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 49/F. §-
ában foglaltakra figyelemmel a köztisztviselık, valamint e törvény 
hatálya alól kiszervezett és még a Polgármesteri Hivatallal 
foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók részére a 2010. évi 
cafetéria-juttatás keretösszegét bruttó 306.000.- Ft/fı összegben 
határozza meg melyhez szükséges forrást az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
2. az önkormányzat által fenntartott intézményeknél foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére a 2010. évi cafetéria-juttatás keretösszegét 
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bruttó 144.000.- Ft/fı összegben határozza meg, melyhez szükséges 
forrást az önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosítja. 
 
3. felkéri az érintett intézmények vezetıit, hogy az intézményi 
cafetéria szabályzatot a vonatkozó jogszabályok és a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. §-ának (2) 
továbbá (5) bekezdése figyelemmel 2010. február 15-ig készítsék el 
annak figyelembe vételével, hogy a részmunkaidıben foglalkoztatott 
dolgozók részére csak arányos juttatás biztosítható. 
 
4. a képviselı-testület javasolja a B-A-P MOK intézményt fenntartó 
Társulási Tanácsnak a hasonló mértékő cafetéria 2010. évi 
bevezetését. 
 
Határidı: 2010. február 15.  
Felelıs:    Dr. Bozsolik Róbert c. fıjegyzı 
 
Határozatról értesül:  intézményvezetık 
                               pénzügyi iroda 
                                    irattár 

 
 

6. a 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása 
 Elıterjesztı: Takácsné Gehring Mária igazgatási csoportvezetı 
  
Szóbeli tájékoztató 
 
Takácsné Gehring Mária: 2010. január 01-jétıl többségi tulajdonú önkormányzati vagy 
állami gazdálkodó szervezetnél is ellátható települési önkormányzati feladat, a feltétel, hogy a 
felek megállapodást kössenek, valamint az 5%-os saját erıt is vállalják. A közfoglalkoztatási 
tervet továbbra is egy év idıtartamra kell készíteni, változás, hogy véleményezésre nem csak 
a munkaügyi központnak és a helyi Szociálpolitikai Kerekasztalnak kell megküldeni, hanem a 
települési kisebbségi önkormányzatoknak is, akik véleményükrıl 10 munkanapon belül tájé-
koztatják az önkormányzatot. Amennyiben határidıben nem véleményeznek, a tervet elfoga-
dottnak kell tekinteni. A képviselı-testület a közfoglalkoztatási tervet évente február 15-éig 
fogadja el. Az elfogadott tervet meg kell küldeni a Kincstárnak és a munkaügyi központnak 
is. A közfoglalkoztatási terv 2009-ben módosítható volt, az idén viszont módosítani kell, 
amennyiben a közfeladatok ellátásához szükséges létszám 10 %-ot elérı mértékben változik. 
A módosítás során az elızetes véleményezési eljárást ismét le kell folytatni. Az önkormányzat 
a helyi rendeletében meghatározhatja azon személyek körét, akik egészségi, mentális vagy 
családi okok miatt nem képesek részt venni a közfoglalkoztatásban, ezáltal rendszeres szociá-
lis segélyre lehetnek jogosultak. Számukra a helyi rendeletben lehet megállapítani és szabá-
lyozni a mentességi okokat és az okok igazolásának módját. A közfoglalkoztatási terv készíté-
sénél a figyelembe vett létszám 118 fı, amely létszám iskolai végzettség szerinti, valamint 
nemenkénti bontásban is szerepel a tervben. A közfoglalkoztatási tervben az elvégzendı 
munkálatok tekintetében jelentıs létszámot terveztünk kommunális és környezetvédelmi fel-
adatok ellátására. A csapadékvíz-elvezetés, árokásás és tisztítás, járdák, közutak karbantartása 
mellett köztisztasági feladatok (közterületek tisztántartása, játszótereink karbantartása, főnyí-
rás, parkgondozás, sportpálya-gondozás, illegális hulladéklerakók felkutatása és felszámolása) 
végzésével is számoltunk. Az elmúlt években megkezdtük a lapburkolatú járdák átrakását, ezt 
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az idén is szeretnénk folytatni. Az intézményekben várható költözködésre, az új épületek ta-
karítására is terveztünk létszámot. Intézményeinkben és a polgármesteri hivatalban a kisegítı 
munkákat is közfoglalkoztatással oldanánk meg. A közfoglalkoztatás irányítását 2010. áprili-
sától meg kell oldani, mivel a jelenlegi munkaszervezıt a Szekszárd és Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás ezen idıpontig foglalkoztatja. A közfoglalkoztatásban résztvevık a mun-
kavégzés idıtartamára munkabért kapnak, amelynek összege teljes munkaidıben történı fog-
lalkoztatás esetén, nem lehet kevesebb a minimálbérnél (73.500 Ft), szakképzettséget igénylı 
munkakör esetén a garantált bérminimum havi 89.500 Ft. A központi költségvetés továbbra is 
95 %-os támogatást nyújt, havonta 1 fı foglalkoztatása 4.667 Ft-ot jelent az önkormányzat-
nak, középiskolai végzettség esetén a garantált minimálbér esetén 5.683 Ft-ot. Ez az önerı 
csökkenthetı, ha az érintettek start kártyával rendelkeznek. Kérném a testületet, hogy a 28 
millió Ft-ot javítsák át 26 millió Ft-ra.  
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Elfogadásra javasolja bizottsá-
gunk. 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: Bizottságunk elfogadásra 
javasolja.  
 
Bognár Jenı: Ezt a 26 millió Ft-ot miért kell változtatni? 
 
Takácsné Gehring Mária: A kiküldött anyagban 28 millió Ft szerepelt.  
 
Bognár Jenı: Számszaki hiba volt.  
 
Takácsné Gehring Mária: A kiküldött anyagban 28 millió Ft szerepelt.  
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Dr. Somosi Szabolcs: A dologgal egyet értek a város részérıl felvállalt költséggel is. Olyan 
emberek, akik ebben a programban részt vesznek tevékenységüket a város lakói elıtt végzik. 
Olyan ember mondta, aki a Bát-Grill-nél dolgozik fél 4-kor kezdenek, dolgoznak attól függ 
mennyi vágás van fél 2-ig fél 4-ig és a hó végén megkapják a bérüket 70-75.000 Ft-ot. Itt a 
73.000 Ft és a 89.500 garantált minimál bérrel ezek a személyek fizetéskor 60-70.000 Ft-ot 
kapnak készhez. Pl. a Bát-Grill-nél dolgozó embereknek ez irritáló. Nagyon nehéz velük ezt 
megértetni. 
 
Bognár Jenı: Azok közé a vezetık közé tartozom, aki irányítja ezeket az embereket. Nem 
akarom a Kiss Lajos és Lengyel Józsi szerepét csökkenteni. Egy részük, akik intézményeknél 
vannak, azokkal nincs semmi gond. Akikrıl a képviselı úr beszél teljesen jogos. örülök, hogy 
jó néhány embert hozzá tudtunk szoktatni, hogy mettıl meddig tart a munkaidı. Nem tudom 
mindenki mellé felügyelıt állítani, hogy pl. ne igyanak. Elég sok mindent megcsináltatunk 
velük. Azokra az emberekre gondolok, akiket sikerült abba az irányba terelni, hogy ha lehetı-
ség lesz akkor újra szeretnék dolgozni jönni. Nagyon szónak tartom, hogy rászoktatjuk ıket, 
hogy fel kell kelni és dolgozni kell. 26 millió Ft nem lenne, akkor ezek a személyek a szociá-
lis bizottságnál jelentkeznének. Nem könnyő feladat. Az elmúlt évben csomó dolgot megcsi-
nálnak. Nem vitatom lehetett volna hatékonyabban. Abban reménykedem, hogy jó néhány 
embert sikerül olyan pályára állítani, hogy szükség van rájuk a társadalomban.  



 19  

 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Képviselı úr hozzászólásának két üzenete volt. Az elsı, 
hogy elvárjuk a közmunkásoktól többet dolgozzanak ezért a pénzért. Nekem is több Bát-Grill-
es jelezte, hogy többet dolgoznak kevesebb pénzért. İk minden hónapban megkapják ezt a 
pénzt. A Bát-Grill munkajogi szabályokat nem sért ugyanis ha túlmunka van, akkor azt pénte-
ki szabadnappal kompenzálnak, ez a közmunkásoknál nincs. A Bát-Grillnél van mozgó bér, és 
patikakártya. Úgy éreztem, ezt el kell mondjam, hogy a Bát-Grill annak ellenére hogy sok a 
munka korrekt munkáltató a városban.  
 
Dr. Somosi Szabolcs: Én nem bántottam ıket. Én dolgozóval beszéltem, aki napi 12 órában 
akasztja a csirkelábat, vagy töri ki a csirkemellet. Szalag mellett dolgozni. Én nem mondtam, 
hogy a Bát-Grill nem fizeti meg tisztességesen a dolgozóit. Nem a Bát-Grill ellen szóltam, 
hanem ott egy dolgozó 12 órában mit csinál, és itt mit csinál egy közmunkás.  
 
Bognár Jenı: Egyetértünk. Végsı esetben lépjük meg, hogy valakit elküldjünk, mert az a 
dolgozó 2 évre kizárja magát a rendszerbıl. Sokan megkerestek autópálya igazgatóság 40-45 
embert vettek föl. Mindenkivel elbeszélgettek, aki benyújtotta az önéletrajzokat. Így válogat-
ták ki azt a pár embert, akinek ez óriási örömet jelentett.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 13 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
14/2010.(I.26.) KT határozata 
 
Bátaszék város 2009. évi közfoglalkoztatási tervének jóváhagyása 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 37/A. §-
ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a határozat mel-
lékletét képezı, Bátaszék város 2010. évi közfoglalkoztatási tervét 
jóváhagyja. 
 
A Képviselı-testület egyúttal a 2009. évi közfoglalkoztatási terv el-
fogadásáról szóló 31/2009.(III.10.) KT határozatát hatályon kívül he-
lyezi. 
  
Határidı: 2010. február 15. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
     (a határozat megküldéséért) 
                
Határozatról értesül: MÁK DDRI TM-i Területi Igazgatóság, Szek-

szárd, 
 DDRMK 
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7. A B-A-P MOK Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ Fıigazgatói állásának be-
töltéséhez szükséges pályázati kiírás elfogadása 

 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
Szóbeli tájékoztató 
 
Skoda Ferenc: Az új intézmény felállásával az elmúlt évben a fıigazgató megbízásra került 
sor ideiglenesen. A fıigazgató megbízatása június30-ával lejárt, a törvény értelmében az állást 
meg kell pályáztatni. A pályáztatással kapcsolatos feladatokat jegyzı úr látja el. Leírtuk hol 
kell közzétenni, mi a feltétele, továbbra is 5 évet javasolunk a megbízatásra. A pályázati ki-
írásnak tartalmaznia kell a megbízás idıtartamát is. Feltételeket meghatároz, miket kell be-
nyújtani. Nem általános igazgató tehát az általános iskola igazgatója szövegrész helyére fı-
igazgatói szövegrészt kell betenni. Egyetemi, tanári végzettséget kérünk. Pedagógus szak-
vizsga kell a megbízáshoz, és beleírtuk a 10 éves szakmai gyakorlatot. A társulási megállapo-
dás értelmében az alapvetı munkáltatói jogokat a 3 képviselı-testület együttes ülésén gyako-
rolja, és megbízást a fıigazgatónak. 
   
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Péter Gábor a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnök-helyettese: 
Bizottságunk elfogadásra javasolja az alábbi módosítással miszerint a határozat mellékletben 
az „általános iskola igazgatói” szövegrész helyébe a „fıigazgatói” szövegrész lépjen.  
 
Rigler Gyula az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnök-helyettese: Elfogadásra ajánlja bizottsá-
gunk.  
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
 
A KOISB módosító javaslata került megszavazásra, miszerint, hogy a határozat mellékletben 
az „általános iskola igazgatói” szövegrész helyébe a „fıigazgatói” szövegrész lépjen, melyet 
képviselı-testület tagjai – egyhangúlag, 13 igen szavazattal – elfogadtak. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 13 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
15/2010.(I.26.) KT határozata 
 
a B-A-P MOK Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ Fıigaz-
gatói állásának betöltéséhez szükséges pályázati kiírás elfogadása 
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a B-A-P MOK 
Nevelési-Oktatási Központ közös fenntartására kötött társulási meg-
állapodás 14/a.) pontjában kapott jogkörében eljárva – figyelemmel a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 18. §-ában, valamint a köz-
alkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a köz-
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oktatási intézményekben 138/1992. (X.8.) Kormány rendelet 5. §-
ában foglaltakra - felkéri a város jegyzıjét, hogy; 

a.)  gondoskodjon a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Böl-
csıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási In-
tézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat fıigazgatói 
beosztására vonatkozó pályázati felhívás – jogszabály szerinti – 
közzétételérıl, valamint 

b.) az intézményvezetı határozott idejő megbízására irányuló 
pályázati eljárás lefolytatásával összefüggı elıkészítı feladatok 
ellátásáról. 

 
Határidı: 2010. február 10. illetve  
                2010. júniusi testületi ülés 
Felelıs:   Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 
 
Határozatról értesül: érintett önkormányzatok 
                                   kult.-okt. referens 
                                   irattár 

 
 

8. A helyi adókról szóló 29/2004.(XII.28.) KTR. számú  rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 

 
 
Skoda Ferenc: 2010. január 1.-tıl megváltoztak az iparőzési adó megfizetésére vonatkozó 
szabályok. Az eljárási szabályokból ki kellett venni, tekintettel arra, hogy az APEH-hoz kell 
befizetni és innentıl kezdve az Art határozza meg az eljárási szabályokat. A záró rendelkezé-
sek között egy korábbi rendeletet biztosított a jegyzı és aljegyzı esetében a költségtérítés 
mértékét. Ez csökkentésre kerülne. Az összeg bérbe kerülne beépítésre. 
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Rigler Gyula az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnök-helyettese: Elfogadásra ajánlja bizottsá-
gunk.  
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk elfogadásra javasol-
ja.  
 
K é r d é s :  
 
Dr. Somosi Szabolcs: 2. § (2) pontjában módosítás az járulék költségekkel is jár. Ennek költ-
ség vonzata mennyi éves szinten? 
 
Skoda Ferenc: Nem tudok erre választ adni. 
 
Bognár Jenı: Megadjuk majd a tájékoztatót.  
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 
29/2004.(XII.28.) KTR. számú  rendelet módosításáról szóló és a jegyzıkönyv mellékletét 
képezı - 3/2010.(II.01.) KT rendeletet – egyhangúlag, 13 igen szavazattal – megalkotta. 
 

   
 

9. Telekértékesítési kedvezmény-rendszer jóváhagyása 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
Szóbeli tájékoztató 
 
Adorjáni Márta: Szeptemberi ülésén a testület meghatározta azt a telek árat a bonyhádi út 
melletti iparterületeket az önkormányzat eladhatja. 2000 Ft/m2+áfa összeg. Egyben felkérte a 
testület a hivatalt, hogy dolgozzon ki egy kedvezmény rendszert az árcsökkentésre vonatko-
zóan. Két dologra gondoltunk. Az egyik, hogy a területen létesítményben foglalkoztatottak 
kívántak száma nı, úgy a kedvezmény is növekedjen. 5 fı esetében 5%, 6–10 fı 10%, 11-25 
fı-ig 15%, 26-50 fı-ig 20%, 51–100 fı-ig 25%, 100 fı fölött 30%, vagy amennyiben az épí-
tendı létesítményben gyártási tevékenység folyik, úgy a telek értékesítési ára évi 50 millió Ft 
alatti árbevétel esetén 20 %-kal, évi 50-100 millió Ft árbevétel esetén 30 %-kal csökkenne. 
Abban az esetben, ha a telephelyen nem termelı, hanem szolgáltató tevékenységet folytatna, 
úgy 10 % kedvezmény adható. A kedvezmények összevontan is alkalmazhatók azzal a kikö-
téssel, hogy a kedvezmények együttesen nem haladhatják meg a képviselı-testület által már 
elfogadott eladási ár 30 %-át. 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk elfogadásra javasol-
ja.  
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Dr. Bonnyai József: Értékes területrıl van szó. Össze lehet hozni a kedvezmény rendszert. 
Induláskor 5 személyt meddig foglalkoztatom, meddig vagyok köteles foglalkoztatni? Hogy 
mőködik. Elkészül az adásvételi szerzıdés, és ha változik 3 hónap múlva a foglalkoztatottak 
létszáma, hogy oldjuk meg. Lehetne gondolkodni rajta, mert értékes területrıl van szó. Vala-
mi kötelezettséget el is várhatunk. Több féket kellene beletenni.  
 
Tresz Gábor: Több javaslatom volt ezzel kapcsolatban. Jobban körbe kellene írni ezt az egé-
szet. Felvetésem volt, hogy ma már meghatározzuk akkor az önkormányzatnak mindent meg 
kell tennie, hogy ki kerüljön a köztudatba. Találnák olyan céget, aki befektetıt tud hozni. Van 
egy elmaradása ennek a testületnek a munkahelyteremtés. Meg kell ragadni minden lehetısé-
get, hogy a köztudatba kikerüljön.  
 
Dr. Szabó Ákos: Ezek jogos felvetések. Ezt nem tudjuk megoldani itt. Vagy elfogadjuk most, 
és következı ülésre kell vinni. A feltételrendszert finomítani kell. Ezzel egyetértek. A másik, 
hogy nem fogadjuk,el további kidolgozásra visszadobjuk. A kidolgozott rendszer jó, csak a 
finomítást kellene hozzárendelni. Ezt fogadjuk el és a következı ülésre hozzunk egy jól ki-
egészített rendszert.  
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Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Csomó cég kislétszámmal indul, ha beválik a terméke, 
akkor jelentıs bıvítés történik. Ne csak erre számítsunk. Ezt be kell tenni. A visszatérítés nem 
biztos, hogy létezik. Arra kell számítani, hogy a megy egy cég, akkor több dolgozót vesz fel.  
 
Dr. Bonnyai József: Ne döntsünk benne. Készítsünk egy olyan tervezetet, ami finomításra 
kerül. És készüljön el a következı ülésre egy anyag.  
 
Bognár Jenı: Vegyük le napirendrıl, alpolgármester, ügyrendi bizottság, pénzügyi bizottság 
elnökének bevonásával a javaslat kerüljön átdolgozásra és kibıvítésre és a következı testületi 
ülésen kerüljön testület elé.  
 
 
Az elhangzott módosító javaslata került megszavazásra, miszerint, telekértékesítési kedvez-
ményrendszerének kidolgozása érdekében az elıterjesztett határozati javaslatot alkalmas-
nak tartja a kedvezményrendszer további bıvítésére. Ezért felkéri az építési és városüzemel-
tetési iroda vezetıjét, hogy az alpolgármester, az ügyrendi és jogi bizottság, valamint a 
pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke bevonásával a javaslatot dolgozzák át, bıvítsék ki, 
majd az új javaslatot terjessze elı a képviselı-testület március 02-i ülésén, melyet képvise-
lı-testület tagjai – egyhangúlag, 13 igen szavazattal – elfogadtak. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 13 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
16/2010.(I.26.) KT határozata 
 
telekértékesítési kedvezményrendszer meghatározása az iparte-
rület értékesítése érdekében 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a város tu-
lajdonában lévı Bonyhádi út melletti iparterület telkeinek telekérté-
kesítési kedvezményrendszerének kidolgozása érdekében az elıter-
jesztett határozati javaslatot alkalmasnak tartja a kedvezményrend-
szer további bıvítésére. Ezért felkéri az építési és városüzemeltetési 
iroda vezetıjét, hogy az alpolgármester, az ügyrendi és jogi bizott-
ság, valamint a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke bevonásával 
a javaslatot dolgozzák át, bıvítsék ki, majd az új javaslatot terjessze 
elı a képviselı-testület március 02-i ülésén. 
  
Határidı: 2010. március 02. 
Felelıs:   Adorjáni Márta irodavezetı 
 
Határozatról értesül:építési és városfejlesztési iroda 
                                 Dr. Szabó Ákos alpolgármester 
                                 érintett bizottságok elnökei 
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10. A 2010. évi közmeghallgatás idıpontjának kit őzése 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
  
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 13 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
17/2010.(I.26.) KT határozata 
 
a 2010. évi közmeghallgatás összehívásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 13. §-ában foglaltakra figye-
lemmel 
 

2010. március 02-án (kedden) 17 órai 
 
kezdettel közmeghallgatást tart a Városháza földszinti (házasságkötı) 
nagytermében.  
 
Napirendi javaslat:  
 
1. Tájékoztató a városi önkormányzat 2009. évi célkitőzéseinek 

teljesülésérıl,  
2. Tájékoztató a városi önkormányzat 2010. évre tervezett felada-

tairól,  
3. Lakossági észrevételek, felvetések 
 
Az állampolgárok 16 órától 17.30 óráig telefonon bejelenthetik javas-
lataikat, észrevételeiket, melyekre a közmeghallgatás alatt választ is 
kapnak. 
 
A képviselı-testület felkéri a város polgármesterét, hogy a közmeg-
hallgatás idıpontját a helyben szokásos módon tegye közzé.  
 
Határidı: 2010. február 01. 
Felelıs:    Bognár Jenı polgármester 
                (a közmeghallgatás meghirdetéséért) 

 
 

11. A Tolna megyei Kórház felügyelı tanácsába tagok delegálása 
 Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
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Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottságunk személyemet 
delegálta a felügyelı bizottságba. Én személy szerint Dr. Pató Andrást szerettem volna fel-
kérni, de nem vállalta. Bizottságunk a javaslatot felfogadásra javasolja.  
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 12 igen szavazattal1 tar-
tózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
18/2010.(I.26.) KT határozata 
 
a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórház felügyelı 
tanácsába tag delegálása 

 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a kórházi fel-
ügyelı tanácsról szóló 23/1998.(XII.27.) EüM számú rendelet 3/A. §-
ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Tolna Megyei Ön-
kormányzat Balassa János Kórházának felügyelı tanácsába dr. 
Kostyálné dr. Kovács Klára (sz.: Szekszárd, 1962.08.18., anyja neve: 
Mózer Klára Ibolya) Bátaszék, Budai u. 27. szám alatti lakost dele-
gálja. 
 
Határidı: 2010. február 05. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
                (a határozat megküldéséért)  
 
Határozatról értesül:TM. Önk. Közgy. elnöke 
                                 irattár 

 
 
 
12. A Bátpallér Kft. telekértékesítési ajánlatának megvitatása 

Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk elfogadásra javasol-
ja.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 11 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
19/2010.(I.26.) KT határozata 
 
Területvásárlás önkormányzati bérlakás építéséhez 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bát-Pallér 
Kft. tulajdonában lévı 472/140 hrsz-ú ingatlan 3.333/10.000-red ré-
sze építési területnek és az ehhez tartozó kiviteli terveknek az Ön-
kormányzat által történı megválására ajánlatot kíván tenni 3.000.000 
Ft + áfa összegben. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a város polgármesterét a terület 
megvásárlására vonatkozó adásvételi szerzıdés aláírására, amennyi-
ben a Bát-Pallér Kft. elfogadja a Képviselı-testület által megajánlott 
összeget. 
 
A telek vételárát a Képviselı-testület az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésben biztosítja. 
 
Határidı: 2010. február 28. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: pénzügyi iroda,  
                                  építési és városfejlesztési iroda 
                                  irattár 

 
 
 
13. Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı jutalmazása ZÁRT ülésen 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
A napirendet Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a helyi önkormányzat-
okról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 7 igen szavazattal, 4 tar-
tózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
20/2010.(I.26.) KT határozata 
 
Dr. Bozsolik Róbert c. fıjegyzı részére jutalom megállapítása 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a köztisztvi-
selık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény. 30/B. § (13) be-
kezdésében biztosított jogkörében eljárva dr. Bozsolik Róbert címze-
tes fıjegyzı részére bruttó 463.800.- Ft összegő címadományozási 
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juttatást állapít meg, a városi önkormányzat 2010. évi költségvetése 
terhére. 
 
A képviselı-testület egyúttal felkéri a város polgármesterét, hogy 
gondoskodjon a fenti juttatás – Köztisztviselık Napja” alkalmából 
történı - kifizetésérıl. 
 
Határidı: 2010. február 28. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: pénzügyi iroda,  
                                  irattár 

 
 
(Sümegi József képviselı úr 16.49-kor távozott) 
 
 
Bognár Jenı: A Cikádor magazinnal kapcsolatban intézkedni kellett. Felvettem a kapcsolatot 
a mővelıdési ház igazgatójával. Minden héten megkapják, hogy milyen programok lesznek a 
városnak, ezt leadják a hivatalnak és kizárjuk azt, hogy mindenki azt rendelje meg amit akart. 
Ha testület fizet ezért a magazinért, akkor mindenki a mővelıdési házban adja el. Várunk 
mindenkit a tél búcsúztatóra.  
 
 
 
 
Mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt, így a testületi ülést Bognár Jenı polgármester úr 
16.50-kor bezárta. 

 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

 
 Bognár Jenı Skoda Ferenc  
 polgármester aljegyzı 
 
 
 
Készült: 2010. 05.05-én ………………… 

Ellenırizve: 2010. 05.19-én ………………………. 

Hitelesítve: 2010. ……………….. 

Postára adás napja: 2010……………………… 

 


