BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
Bátaszék, Szabadság u. 4. 7140
Telefon: 74/491-958

Szám: 2387-3/2010./HSZG.

JEGYZİKÖNYV
mely készült Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 2-án,
13 órakor, a Városháza Millenniumi termében megtartott képviselı-testületi ülésérıl.
Jelen vannak:

Bognár Jenı polgármester,
Dr. Szabó Ákos alpolgármester, Dr. Bonnyai József, Erıss Ferenc, Dr.
Kostyálné Dr. Kovács Klára, Partiné Harcsa Magdolna, Péter Gábor,
Péter Géza, Rigler Gyula, Dr. Somosi Szabolcs, Tresz Gábor, Sümegi
József képviselık (összesen: 12 fı)

Távol maradt:

Mészáros Vilmosné, Kovács Norbert képviselık (összesen: 2 fı)

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Bozsolik Róbert címzetes fıjegyzı,
Skoda Ferenc aljegyzı,
Zeyer Imre, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
Bihari László, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı,
Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı,
Takácsné Gehring Mária szoc. és igazg. csoportvezetı,
Tafnerné Fáll Erika oktatási referens,
Kemény Lajos mb. fıigazgató,
Mészáros István igazgató,
Kiss István Lászlóné óvodavezetı,
Sági Lajosné könyvtárvezetı,
Riglerné Stang Erika igazgató,

Bognár Jenı: Tisztelt képviselı társaim, mielıtt elkezdenénk, a testületi ülést szeretném javasolni, hogy egy perce álljunk fel és emlékezzünk Kovácsné Jordán Ilona igazgatóhelyettesre.
Bognár Jenı polgármester úr köszönti a képviselı-testület tagjait, majd megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mivel 10 képviselı jelen van. Ezután javaslatot tesz a meghívóban szereplı napirendi pontokra, azzal a módosítással, hogy 21. napirendként kerüljön felvételre a
Közbeszerzés felhívás visszavonása c. napirendi pont.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendi javaslatokat –
egyhangúlag, 10 igen szavazattal,– elfogadta, így a testületi ülés napirendje az alábbiak szerint alakult:

N a p i r e n d

e l ı t t

•

Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységrıl valamint az elızı üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekrıl
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

•

Kérdések

•

Interpellációk, bejelentések

Napirendi pontok:
1. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének megvitatása
(20 sz. elıterjesztés)
2. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
(30. sz. elıterjesztés)
3. A közmővelıdési intézmények beszámolója a 2009. évben végzett munkájukról, tájékoztató a 2010. évi elképzeléseikrıl, feladataikról
(32.sz. elıterjesztés)
4. A helyi közmővelıdési intézmények 7 éves (2007-2013) továbbképzési tervének módosítása
(34.sz. elıterjesztés)
5. Közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat benyújtásáról
(40.sz. elıterjesztés)
6. Tolna Megyei Közoktatási Feladatellátási Intézményhálózat-Mőködtetési és Fejlesztési Tervhez (2009-2015) való csatlakozás
(21. sz. elıterjesztés)
7. A Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálata
(24. sz. elıterjesztés)
8. Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító
Okiratának módosítása
(23. sz. elıterjesztés)
9. Táboroztatáshoz önkormányzati támogatás megállapítása
(33.sz. elıterjesztés)
10. Az állami feladat (közfeladat) ellátás szervezésérıl Bátaszék város Önkormányzatánál lefolytatott Állami Számvevıszéki vizsgálati jelentés megvitatása
(22. sz. elıterjesztés)
11. Visszatérítendı támogatás biztosítása orgona felújításhoz
(25. sz. elıterjesztés)
12. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
(26. sz. elıterjesztés)
13. Tolna megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány támogatása
(27. sz. elıterjesztés)
14. „Bátaszék városközpont rehabilitációja elıkészítés” címő projekttel kapcsolatos a
városfejlesztési akció terv és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó
szerzıdés módosítása
(28. sz. elıterjesztés)
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15.

Az orvosi ügyeleti személyzet szállítására kötött vállalkozási szerzıdés módosításának jóváhagyása
(29. sz. elıterjesztés)
16. Bátaszékrıl szóló kiadvány költségeinek módosítása
(31. sz. elıterjesztés)
17. Életmentı Gyermek-Intenzív Alapítvány támogatási kérelme
(35.sz. elıterjesztés)
18. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2010. (II.01.)
KT rendelet módosítása
(37.sz. elıterjesztés)
19. Gondozási Központ magasabb vezetıi állásának pályázati kiírása
(38. sz. elıterjesztés)
20. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
(39.sz. elıterjesztés)
21. Közbeszerzési felhívás visszavonása
(43.sz. elıterjesztés)
N a p i r e n d
•

e l ı t t

Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységrıl valamint az elızı üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekrıl
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Bognár Jenı: Február 4-én címzetes fıjegyzıúrral aláírtuk azt a bizonyos szerzıdést, aminek a napokban volt a protokolláris aláírása. 5-én a Dorottya napi ünnepsége vettem részt,
köszönet az iskola vezetésének, tanárainak, akik betanították a gyerekeket. Zarándok út megbeszélésen vettem részt Sümegi igazgató úrral. 7-én az alsónyéki ovisok farsangján vettem
részt. 9-én Bátaapátiban aláírtuk a TETT szerzıdést. Ezen a napon a nyugdíjasoknál voltam,
akiket tájékoztattam a költségvetés alakulásáról. Este az alsónyéki polgármesterrel Szedresben voltunk a Leader programot tárgyaltuk. 10-én a zeneiskolások hangversenyén vettem
részt. Nagyon felemelı volt és gratulálok a gyerekeknek, nagyon sok tehetséges gyerek van
Bátaszéken. 11-én a német egyesület közgyőlésén vettem részt. 13-án a bogyiszlói disznóvágáson vettem részt, és este pedig a székelyek vacsoráján. 14-én Kossuth u. óvoda farsangjára
voltam hivatalos. 16-án érdekegyeztetı tanácsülést tartottunk a közalkalmazotti tanáccsal.
Este a hagyományos húshagyó keddi bálon vettem részt. 18-án bejelentkezett hozzám egy
Kft. akinek Várdombon van egy pincéjük és az elképzelésük az, hogy Lajvéron egy nagyon
komoly borházat szeretnének építeni. 19-én az Alisca Bau értékelı közgyőlésén vettem részt.
20-án Perczel utcai óvodások farsangi bálján voltam. 21-én Flórián utcai farsangon voltam.
23-án Varga Zoltán miniszter urat fogadtuk az alapkıletételén. Szeretnék köszönetet mondani, akik hozzájárultak ahhoz, hogy nagyon szép ünnepségen vehettünk részt. Megnéztem a
Ludas Matyi bemutatóját, ami nagyon sikeres elıadás volt.
Kérdés nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 10 igen
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
24/2010.(III.02.) önkormányzati határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés
közötti tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadásáról
Bátaszék város Képviselı-testülete a 1, 2, 3, 4, 5, 6/2010 (I.21.),
8/2010. (I.26.), 10, 11/2010.(I.26.), 14, 15/2010.(I.26.), 18/2010.
(I.26.), 210/2009.(X.27.), 257/2009.(XII.22.), 262/2009.
(XII.22.), 193/2009. (IX.10.), 53/4/2009. (III.30.) KT lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti
tevékenységrıl szóló szóbeli tájékoztatót elfogadja, a megtett
végrehajtási intézkedéseket jóváhagyja.

Bognár Jenı: Szeretném tájékoztatni képviselı társaimat, hogy a Bát-Pallér Kft. korábban
tett nekünk egy ajánlatot a Babits u. és a Bezerédj u. sarkán lévı telekre. Közölték, hogy nem
áll módunkba az ajánlatunkat elfogadni. Jelenleg ez a dolog áll.
Adorjáni Márta: Somosi képviselı úr azzal az interpellációval fordult felénk, hogy vizsgáljuk meg annak lehetıségét, hogy a Budai. u. gyalogos-átkelıhelyeken nem-e lehetne bevezetni a biztonságosabb közlekedés érdekében jelzırendszeres forgalomirányítást.
A Magyar Közút Tolna megyei Igazgatóságától az alábbi tájékoztatást kaptuk a kérdéssel
kapcsolatban. A meglévı kijelölt gyalogátkelıhely átépítése esetén a jelzılámpás forgalomirányítás szabályozástechnikai okokból a jelenleginél jobban feltartóztatná a jármőforgalmat,
növelve ezzel a zaj- levegı- és rezgésterhelését.
Az M6. sz. autópálya átadásával az 56. sz. fıút forgalmi helyzete átrendezıdhet, amely kedvezıbb helyzetet teremthet.
A vasútállomásnál kijelölendı gyalogátkelıhelyre vonatkozóan, pedig a kijelölés feltételeit
rendelet szabályozza. Az adott szakaszon az út vonalvezetése miatt nem biztosítható, hogy az
átkelıhely a közúton minkét irányból – a rendeletben elıírt – 50 méterrıl folyamatosan látható legyen.
Egyben tájékoztattak minket arról, hogy az 56. sz. fıúton az 55-ös úti csomópont elıtt mintegy 320 m, a csomópont után, pedig 650 m hosszú szakaszon új aszfaltréteg fog megépülni. A
beavatkozásra az M6 autópálya építéséhez kapcsolódó nagytömegő anyagszállítást követıen
kerül sor. A kivitelezés várhatóan 2010. június 30-ig fog megtörténni.
Bognár Jenı: Képviselı úr elfogadja a választ?
Dr.Somosi Szabolcs: Elfogadom a választ.
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 10 igen
szavazattal - elfogadta az interpellációra adott választ.
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Interpelláció:
Rigler Gyula: Mint minden évben támogatjuk a rendırséget. Az idén 200 ezer Ft-ot kérnénk
a bátaszéki Rendırırs támogatására, amit benzinköltségre fordítanák a rendırök.
Bognár Jenı: Kérem, hogy fogadja el a képviselı úr azt a javaslatomat, hogy elıbb a pénzügyi bizottság tárgyalja meg és azt követıen tárgyalja majd a képviselı-testület ezt az interpellációt. Elfogadja a képviselı úr ezt a javaslatot?
Rigler Gyula: Igen elfogadom.

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.
Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének megvitatása
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett.
Bizottságok véleményei:
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet
változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Dr. Kostyálné dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a rendelettervezetet változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdés, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A
bizottság a rendelet-tervezetet változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet
változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Kérdés nem volt.
Hozzászólások:
Príger József: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet-tervezete a jogszabályi
elıírásoknak megfelelıen került összeállításra, tartalmában és szerkezetében érvényesíti a
kötelezı elemeket, megfelel a jogszabályi elıírásoknak, követelményeknek.
Az önkormányzat a költségvetési koncepcióban meghatározott fıbb célkitőzések elveit érvényesítette költségvetési rendelet tervezetében.
Az önkormányzat által számításba vett saját és központosított bevételek a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen kerültek megtervezésre. A kiadásokat, pedig a bázisszámok, a jogszabályi változások, valamint a rendelkezésre álló lehetıségek figyelembevételével alakították ki.
Az önkormányzat a 2010. évre tervezett mőködési célú bevételeit, a fejlesztési feladatok forrásait reálisan vette számításba, az elıirányzatok megfelelıen alátámasztottak.
Mindezeket is figyelembe véve – megítélésem szerint – a tervezett 51 363 EFt. mőködési célú
hitel és a nagyberuházáshoz szükséges 254 382 EFt. fejlesztési hitel felvétele emellett az ön-
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kormányzat feladatainak finanszírozása és pénzügyi egyensúlyának a megtartása az elkészített
költségvetési tervjavaslat szerint biztosítottnak látszik. Az elızıekben foglaltak figyelembevételével javasolom a képviselı-testület részére az elıterjesztett 2010. év költségvetési rendelet-tervezet elfogadását.
Bognár Jenı: Szeretném megköszöni mindenkinek, aki dolgozott a költségvetésben, hogy
egy ilyen elfogadható költségvetést összeállítottak. Úgy tőnik, hogy ezt a költségvetési évet le
tudjuk finanszírozni. Nagyon összehangolt munkára van szükség. Ekkora költségvetést még
nem tárgyalt a képviselı-testület. A következı évben is lesz még feladat az iskolákkal kapcsolatban attól függetlenül, hogy novemberben átadásra kerül. Elégedjünk meg azzal, hogy a
iskolánkat, óvodánkat, bölcsıdénket felújítjuk ha minden igaz rendbe tesszük még a cigányárkot is. Valószínő, hogy még a központban is elkezdıdhetnek a munkák. Ne feledkezzünk
meg arról se, hogy Bátaszék város biztosítja mindazon nem kötelezı juttatásokat, amit bizony
nagyon sok helyen megfaragtak. A közalkalmazottak és köztisztviselık ugyanazt az összeget
fogják kapni, mint az elmúlt évben. A szociális keret ugyanaz az összeg, ami az elmúlt évben
volt. Nagyon sok ember kerül nagyon lehetetlen helyzetbe, nagyon nehéz feladat vár a szociális bizottságra.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Nagyon sokan kértek tüzelésre támogatást és az átmeneti
segélyek keretébıl érdembeli támogatást nem tudtunk nyújtani, mert 3-5 ezer forint segély
nem segítség. Tekintve, hogy a bizottság úgy változtatta meg a keretösszegeket, hogy a betegekre több pénzt szánunk az idei évre és az átmeneti segély összegét megcsonkítottuk illetve
az egyszeri gyógyszeri támogatás összege polgármesteri hatáskörbe került, a nálunk maradt
1,5 millió forintot, amit élelmiszerre és tüzelıkre hivatott odaadnunk, nagyon nehéz elosztatunk. A kicsi összegekkel nem tudnak mit kezdeni. Kérjük a lakosokat, hogy abban az esetben
kérjenek segélyt, ha krízis helyzet van és ezt, hitelt érdemlıen bizonyítani tudják. Amikor
ezeket a kérelmeket tárgyaltuk, akkor merült fel a kérdés, hogy a szociálisan rászorulók részére, akinek fa tüzelıt akarunk adni közmunkásokkal fát készítessünk. Van-e a város tulajdonában olyan szurdok, árok esetleg erdı, aminek a feltisztítása, kitisztítása eredményez tüzelésre
alkalmas fát, mert ha igen, akkor ezt a fatömeget kezelve tovább tudnánk adni a rászorultaknak.
Dr. Bonnyai József: Ezt a költségvetést én is stabilnak és megvalósíthatónak tartom. Egyetérthetünk, hogy a stabilságának és a megvalósíthatóságának a gerincét a rendkívüli bevételeink alapozzák meg. Azt is tudomásul kell vennünk, hogy ezek a rendkívüli bevételek jelentıs
része a következı év költségvetés összeállításánál el fog tőnni. Figyelembe véve és nagyra
tartva azokat az elért eredményeket, amit megcéloztunk a következı testületi képviselı testület szembesülni fog azzal, hogy ezek a juttatásoknak a megtarthatósága már rendkívüli nehézséget fog okozni. Arra kérem a polgármester urat, hogy a következı képviselıket fokozatosan
rá kell hangolni arra, hogy ha nem következik be lényeges finanszírozási változás az önkormányzatok állami támogatása területén, akkor sajnos nagyon be kell húzni a féket. Errıl tájékoztatni kell a következı testületet is.
Dr. Somosi Szabolcs: Nagyon örülök annak, hogy a TETT pénzek helye meg van és meg lesz
még az elkövetkezendı 19 évben. Az idei év költségvetésérıl akkor korrekt ez a testület, hogy
ha minden tájékoztatást megad.
Tresz Gábor: Az érdekegyeztetı megbeszélésen is elhangzott, hogy az ide évben a juttatásokat meg tudjuk adni, de ez a következı évre már nem biztos, hogy így lesz. Az idei évhez
visszalépés lesz a 2011-es év.

6

Bihari László: Én úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak vannak olyan területei, ahol
ezeket a tüzelınek való fákat elı tudnánk állítani. Ez nagy lehetıség lenne, ha meg tudnánk
valósítani. Még a mezıgazdasági utaknál is ki lehetne takarítani.
Vannak olyan elhanyagolt kertek is, ahol meg lehet termelni azokat a zöldségféléket, ami a
konyhára kell és azt is a bizottság, oda tudná adni a rászorultaknak.
Dr. Bozsolik Róbert: A szociális közmunkaprogramot úgy gondolom nincs akadálya, hogy
felülvizsgáljuk, és adott esetben megteremtsük a lehetıségét, hogy ilyenfajta szociális juttatás
kereteit megtermeljük. Ezzel kapcsolatban vannak elıkészületeink. Sajnos erdı tulajdona a
városnak nem igen van. A bozótosoknál meg lehet oldani.
A 2010. évi költségvetéssel kapcsolatban, mindenki emlékszik arra, hogy 2008-ban a városnak a költségvetési hiánya 130-és150 m forint körül mozgott. Várhatóan ez fog majd bekövetkezni, 2011-ben visszaállunk erre a mértékre. El kell gondolkodni, hogy hasonló mértékben tudja-e a város ezeket tartani de azért még mindig a 2011-es költségvetés esetleges hiánya
10-12 %-on belül lesz, ami messze a legjobb a megyei városi költségvetésekben. Év vége fele
óvatos költségvetési koncepcióból kell majd kiindulni a költségvetési évnek. Ez a költségvetés tartható, stabil de nem dılhetünk hátra.
(Dr. Szabó Ákos és Erıss Ferenc képviselık 1400-kor megérkeztek)
Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2010. évi
költségvetési rendeletét a jegyzıkönyv mellékletét képezı 4/2010.(III.08.) önkormányzati
rendeletet – egyhangúlag, 12 igen szavazattal – megalkotta.

2.
Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett.
Bizottságok véleményei:
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet
változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Dr. Kostyálné dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a rendelettervezetet változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdés, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A
bizottság a rendelet-tervezetet változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet
változtatás nélkül elfogadásra javasolja.

Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.
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Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2009. évi
költségvetési rendeletének módosításáról szóló a jegyzıkönyv mellékletét képezı
5/2010.(III.08.) önkormányzati rendeletet – egyhangúlag, 12 igen szavazattal – megalkotta.

3.
A közmővelıdési intézmények beszámolója a 2009. évben végzett munkájukról,
tájékoztató a 2010. évi elképzeléseikrıl, feladataikról
Elıterjesztı: Riglerné Stang Erika mőv. ház. igazgató
Sági Lajosné könyvtárvezetı

Az elıterjesztık szóbeli kiegészítést nem tettek.

Bizottság véleménye:
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdés, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke:
Mind a két intézmény maximálisan az erejéhez és az anyagi lehetıségeihez képest minden
megtesz azért, hogy változatos és színes legyen a város kulturális élete. Ezek a beszámolók
nagyon szépen, részletesen tájékoztatást nyújtanak az évi munkájukról és az elképzelésekrıl,
ami színvonalas és a városhoz méltó programokat ígér. A bizottság a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja.

Kérdés nem volt.
Hozzászólás:
Bognár Jenı: Én szíves figyelmébe ajánlom mindenkinek ezt az anyagot, amit minden évben
megkapunk. Nagyon sok mindent magába foglal. Olyan emberek irányítják a mővelıdési házat és a könyvtárat, akik nagyon komolyan veszik ezt a feladatot, nem mindig hálás ez a feladat. Itt szeretném még elmondani, hogy volt egy delegáció, akik elmondták, hogy nem is
gondolták volna, mennyi minden van Bátaszéken. A Romkert környékén egy csodálatos tájékoztatást is kaptak Sümegi igazgató úr részérıl.
Dr. Bozsolik Róbert: A beszámolóból is kitőnik, hogy 2009-ben is mennyi minden történt
Bátaszéken és 2010-ben is mennyi minden fog történni Bátaszéken. Nagyon sok dolgot megteszünk, de nem tudjuk kellıképpen eladni magunkat. Nem használjuk ki kellıképpen az informatika által adott lehetıségeket, és ezt próbáljuk is mondani. Nagyon sok miden történik,
de kevésbé propagáljuk magunkat. Én erre hívnám fel a figyelmet, hogy használjuk ki az internet lehetıségét, programjainkat elıre próbáljuk beharangozni az interneten, és különbözı
fórumokon. Van a városnak egy honlapja, azon van egy eseménytár nincs feltöltve, utózönge
sincs, pedig ott lehetne megnézni azt a sok képet, amit a rendezvényen készítettek. Nem kellıképpen használjuk.
Partiné Harcsa Magdolna: Lehetıségekhez képest mindent megpróbálunk, amihez a honlapon hozzáférünk, megpróbáljuk feltölteni. Igyekszünk minél jobban kihasználni és az utózöngét már másnap, vagy harmadnap felrakjuk.
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Dr. Bozsolik Róbert: A témához kapcsolódva tájékoztatóul szeretném elmondani, hogy dolgozunk a városi honlap megújításán. A korábbi cég, akivel a város leszerzıdött annak a tevékenységi köre megváltozott nem kíván továbbiakban a honlapok üzemeltetésével foglalkozni.
Helyi vállalkozót bíztunk meg a honlap újraszerkesztésével, a tervezet el is készült nagyon jó
minıségben. Én úgy gondolom minden igényt ki fog elégíteni. Ami elınye, hogy sokkal, nagyobb tárhellyel fog rendelkezni, mint a régi.

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

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
25/2010.(III.02.) önkormányzati határozata
a helyi közmővelıdési intézmények 2009. évi tevékenységének beszámolójáról, valamint a 2010. évi elképzelésekrıl
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a
Keresztély Gyula Városi Könyvtár és a Petıfi Sándor
Mővelıdési Ház 2009. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját,
valamint a 2010. évi terveiket – figyelemmel a kulturális javak
védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény
III. részére és IV. részére - elfogadja.
A képviselı-testület továbbra is arra kéri a közmővelıdési intézményvezetıket, hogy a 2010. évre tervezett feladatok végrehajtását folyamatosan szervezze meg, szem elıtt tartva a Közmővelıdési Koncepcióban foglaltakat.
Határidı: 2010. március 10. ill. folyamatos
Felelıs: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı
Határozatról értesül: közmővelıdési intézményvezetık
oktatási-kulturális referens

4.
A helyi közmővelıdési intézmények 7 éves (2007-2013) továbbképzési tervének
módosítása
Elıterjesztı: Riglerné Stang Erika mőv.ház.igazgató
Sági Lajosné könyvtárvezetı
Szóbeli kiegészítést nem tettek az elıadók.

Bizottság véleménye:
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: a
bizottságunk a módosításokat elfogadta, tulajdonképpen aktualizálásokról van szó a már meg9

lévı megtörtént képzéseket számításba vették az intézmények, a bizottságunk a határozati
javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja.

Hozzászólás és kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

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

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
26/2010.(III.02.) önkormányzati határozata
a közmővelıdési szakemberek szervezett továbbképzésének
2007-2013-ig terjedı továbbképzési tervének jóváhagyásáról
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete:
a.) figyelemmel „A kulturális javak védelmérıl és a muzeális
intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közmővelıdésrıl” szóló 1997. CXL. törvény 94. §-ának (4)
bekezdésére, valamint „A kulturális szakemberek szervezett
képzési rendszerérıl, követelményeirıl és a képzés
finanszírozásáról” szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendeletben
foglaltakra, a Petıfi Sándor Mővelıdési Ház és a Keresztély
Gyula Városi Könyvtár kulturális szakemberei szervezett
továbbképzésének 2007-2013-as idıszakra vonatkozó
hétéves továbbképzési tervét jelen elıterjesztés 3. és 4.
számú mellékletében található tartalommal jóváhagyja.
b.) egyúttal hatályon kívül helyezi a 44/2007.(III.27.) KTH.
számú határozatát.
Határidı: 2010. március 30.
Felelıs: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı
Határozatról értesül: közmővelıdési intézményvezetık
…...kulturális-oktatási referens

5.
Közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat benyújtásáról
Elıterjesztı: Riglerné Stang Erika mőv. ház. igazgató
Szóbeli kiegészítés:
Riglerné Stang Erika: A közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat tulajdonképpen az önkormányzat pályázata, de a mővelıdési ház technikai felszereltségére lehet költeni azt a pénzt,
amit ott nyerünk. Ami elıírás az mindenféleképpen az önkormányzat által vállalt önrész és
ehhez adnak bizonyos mértékő központi támogatást. Évek óta benyújtja ez a pályázatot az
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önkormányzat, évek óta 500.000 Ft-ot kérünk és annyit is kapunk önrészként, és ehhez nyújt
300.000 Ft támogatást az állam. Nekünk nagyon nagy segítség ez a 800.000 Ft, mert a városi
hangosítást, a székeket és még nagyon sok minden vásároltunk az elmúlt években. Az idei
esztendıben a felújított tájházi gazdasági udvart szeretnénk berendezni, mert ott létesült egy
foglalkoztató tér, ahova asztalokat, padokat szeretnénk vásárolni. Ezen kívül tájház élıbbé
tételéhez szükséges, hogy egyre több kulturális rendezvényt tartsunk, ez viszont igényli azt,
hogy a nézıket le tudjuk ültetni. Oda szeretnénk székeket vásárolni. Az összecsukható székek
sajnos nagyon drágák és ezért az olcsóbb székekbıl fogunk vásárolni, amennyiben pénzhez
tudunk jutni. A hangosítás az a mőfaj, amit soha nem lehet befejezni, csak abbahagyni a fejlesztését, nagy segítség lenne, ha arcra ragasztható mikroportjaink számát növelhetnénk, mert
annál kevesebb szereplınek kell kézi mikrofonnal a kezében megjelennie. Sokkal jobban tudják használni a szabadon maradt kezeket gesztikulálásra és mindjárt színházibb lesz az elıadás. Tehát ez a három tétel kerül a pályázat költségvetésébe.

Bizottságok véleményei:
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: a bizottságunk támogatja, hogy
500.000 Ft támogatást biztosítsunk ehhez a pályázathoz.
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: a
pályázathoz nyújtandó önrészt támogatásra javasolja a bizottság.

Kérdés nem volt.
Hozzászólás:
Dr. Bonnyai József: Támogatom az elıterjesztést, csak azt gondolom, hogy a mőanyag székek nem biztos, hogy belepasszolnak abba a miliıbe ott a tájháznál.
Riglerné Stang Erika: Igen mi is többször átbeszéltük és a tapasztalat más tájházaknál is
használják ezeket a székeket. Úgy gondolom, hogy ha zöld színő székeket vennénk az elviselhetık, a fából készült összecsukható székek nagyon drágák, keveset tudnánk belıle vásárolni
és a gondunkat nem oldanák meg.

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

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
27/2010.(III.02.) önkormányzati határozata
a Petıfi Sándor Mővelıdési Ház berendezési tárgyainak beszerzéséhez pályázat benyújtásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete:
a.) a helyi önkormányzatok könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM
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rendelet figyelembe vételével pályázni kíván a Petıfi Sándor
Mővelıdési Ház technikai eszközeinek beszerzésére beadható érdekeltségnövelı támogatásra,
b.) a pályázathoz szükséges, 500 e Ft-os önrészt a városi önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosítja,
c.) egyúttal felhatalmazza a jegyzıt, hogy Bátaszék Város Önkormányzat érdekeltségnövelı támogatás pályázatát a területileg illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához nyújtsa be.
Határidı: Azonnal
Felelıs: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı
Határozatról értesül: MÁK
pénzügyi iroda
Igazgatási iroda
irattár

6.
Tolna Megyei Közoktatási Feladatellátási Intézményhálózat-Mőködtetési és Fejlesztési Tervhez (2009-2015) való csatlakozás
Elıterjesztı: Tafnerné Fáll Erika kulturális és oktatási referens

Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett.
Bizottság véleménye:
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke:
bizottságunk a határozati javaslatot és a megyei Fejlesztési tervet – változtatás nélkül - elfogadásra javasolja.

Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kemény Lajos: Ennek az egyik fontos célja, hogy megpróbálja kicsit egységesíteni egy megye önkormányzatainak az oktatási struktúráját és próbál valahol az ésszerőség lehetıségeivel
élni és lavírozni. Azonban azt is kell látni, hogy az egyes helyi önkormányzatok önálló gondolkodása és önálló jogai miatt ennek az anyagnak a számonkérése a megyei önkormányzat
részérıl nem lehetséges. Hiába vannak leírva olyan célok, amellyel mi egyetérthetünk, támogathatónak véljük, ha az adott település másképpen gondolja, akkor egyáltalán nem biztos,
hogy ezt érvényre lehet juttatni. Nem szeretnék a részleteibe belemenni, mert hatalmas anyagról van szó. Sok tekintetben nagyon fontos lenne, hogy összehangoltan történjék egy megye
oktatás ügyének a szervezése, de hát az egyes önkormányzatok önállósága miatt és önálló
döntési jogköre miatt ez nem mindig lehetséges.
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen
szavazattal– az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
28/2010.(III.02.) önkormányzati határozata
Tolna Megyei Közoktatási Feladatellátási IntézményhálózatMőködtetési és Fejlesztési Tervhez (2009-2015) való csatlakozásról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete:
a.) a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyőlése által a
84/2009.(IX.18.) kgy. határozattal elfogadott Tolna Megye
Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat – Mőködtetési és Fejlesztési Tervvel (2009-2015) – tekintettel a
közoktatásról szóló törvény 88. §-ára – egyetért, a közös
végrehajtásában, az abban rögzített elvek szerint részt kíván
venni.
b.) egyúttal a 164/1997.(IX.24.) ÖKH számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidı: 2010. március 10.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: Tolna Megyei Önk. Közgy. Elnöke
B-A-P MOK mb. fıigazgatója
kult.-okt. referens

7.
A Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálata
Elıterjesztı: Tafnerné Fáll Erika kult.-okt. referens
Szóbeli kiegészítés:
Bognár Jenı: A pályázatokhoz szükség van erre a felülvizsgálatra.
Bizottság véleménye:
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke:
bizottságunk a határozati javaslatot és a kistérségi intézkedési tervet – változtatás nélkül elfogadásra javasolja.

Kérdés és hozzászólás nem volt az elıterjesztéssel kapcsolatban.
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen
szavazattal – az alábbi határozatokat hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
29/2010.(III.02.) önkormányzati határozata
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési Tervének (2008-2013) felülvizsgálatáról
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete:
a.) a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 20082013. évi Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervének felülvizsgált anyagát alkalmasnak tartja a Közoktatási Intézkedési Terv végleges anyagának elkészítéséhez.
b.) egyúttal a 98/2008.(VI.24.) KT határozatát hatályon kívül
helyezi.
Határidı: 2010.március 5.
Felelıs: Skoda Ferenc aljegyzı
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Szekszárd és Térsége TKT Msz. vezetıje
oktatási referens

8.
Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai szakszolgáltat Alapító Okiratának módosítása
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı
Szóbeli kiegészítés:
Skoda Ferenc: A határozati javaslatban 2010. május 1-i idıpont szerepelne, kérem átjavítani
június 1-re, ennek alapvetı oka, hogy bármennyire is nem átszervezésrıl van szó az alapító
okirat mindenféle módosítását a jogszabály átszervezésnek tekinti, amire csak szorgalmi idıszakban kerülhet sor. A határozatot el lehet fogadni, de az alapító okirat módosításának hatálya július 1-je lenne.
Bizottságok véleményei:
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke:
bizottságunk a határozati javaslatot – változtatás nélkül - elfogadásra javasolja.
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Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A bizottság az alapító okirat esetleges módosítását tudomásul veszi, amennyiben az elıterjesztés fennmarad a képviselıtestület napirendjén.

Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
30/2010.(III.02.) önkormányzati határozata
Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda,
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény,
Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat elnevezéső intézmény Alapító Okiratának módosításáról
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének g.) pontjában kapott jogkörében eljárva a BátaszékAlsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és
Pedagógiai Szakszolgálat elnevezéső intézmény Alapító Okiratának módosításáról szóló – és a határozat mellékletét képezı –
módosító okiratot – 2010. július 01-jei hatállyal - elfogadja.
Határidı: 2010.március 31.
Felelıs: Skoda Ferenc aljegyzı
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: B-A-P MOK fıigazgatója
MÁK illetékes Igazgatósága
irattár

9.
Táboroztatáshoz önkormányzati támogatás megállapítása
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı
Szóbeli kiegészítés:
Skoda Ferenc: A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. közétette a Balatonszepezd és a FaddDombori táboroztatás turnusbeosztásait. A felmérés megtörtént, az elıterjesztésben benne
van, hogy a táborokba mennyi gyermek és felnıtt menne. Az elıterjesztésben benne van,
hogy a Kft. a különbözı díjakat az infláció mértékével fogja megemelni, azonban változott,
hogy az étkezési díjak csökkentek. Ennek eredményeként 654.000,- Ft-os támogatást javasol-
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nánk a táboroztatásra. Az önkormányzat támogatása Balatonszepezden a napi költség 38 %-os
(2009-ben 35 %), míg Domboriban 35,7 %-os (2009-ben 32 %) támogatását jelentené.

Bizottságok véleményei:
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke:
Bizottságunk a határozati javaslatot azzal a módosítással javasolja elfogadásra, hogy a határozati javaslat az alábbi kiemelt szövegrésszel egészüljön ki: „…azon tanulói és azon
nagysallói gyermekek részére…”
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: a bizottság a határozati javaslatot – a
polgármester kiegészítésével – elfogadásra javasolja.
Kérdés nem volt.
Hozzászólás:
Bognár Jenı: Felvetıdik az intézményvezetık részérıl is az a kérdés, hogy vajon tudjuk-e
értékesíteni, akarjuk-e értékesíteni mint vagyont akarjuk-e tartani? Azt is tudjuk, hogy a déli
parton olcsóbban tudnánk a gyerekek táboroztatását megoldani. Ebben a kérdésben kell majd
a következı ciklusban beszélni.
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a KOIS Bizottság azon módosító javaslatát, miszerint a határozati javaslat az alábbi kiemelt szövegrésszel egészüljön ki: „…azon tanulói és azon nagysallói gyermekek részére…” – egyhangúlag, 12 igen szavazattal - elfogadta.

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

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
31/2010.(III.02.) önkormányzati határozata
a 2010. évre vonatkozó táboroztatási támogatás megállapításáról
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete:
a.) az önkormányzat 2010. évi költségvetésének terhére –
intézményfinanszírozásként - legfeljebb 654.000.- Ft erejéig
1.200.- Ft/tanuló/nap támogatást biztosít, a B-A-P MOK
Kanizsai Dorottya Általános Iskola intézményegység
bátaszéki állandó lakóhelyő azon tanulói és azon nagysallói
gyermekek részére, akik 2010. nyarán az intézmény által
szervezett balatonszepezdi és fadd-dombori üdülésen vesznek részt.
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b.) egyúttal a 47/2008.(III.25.) és a 33/2009.(III.10.) KT számú
határozatait hatályon kívül helyezi.
Határidı: 2010. március 26.
Felelıs: Skoda Ferenc aljegyzı (a határozat elküldéséért) és
az ált. isk. intézményegység vezetıje (az üdültetésért)
Határozatról értesül: ált. isk. intézményegység vezetı
oktatási referens
pénzügyi iroda
(Dr. Somosi Szabolcs képviselı távozott 1440-kor)

10. Az állami feladat (közfeladat) ellátás szervezésérıl Bátaszék város Önkormányzatánál lefolytatott Állami Számvevıszéki vizsgálati jelentés megvitatása
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett.

Bizottság véleménye:
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot és
az ÁSZ ellenırzési jelentést elfogadásra javasolja.

Kérdés nem volt.
Hozzászólás:
Bognár Jenı: A Kincstár az Ügyészség az Ász is tiszteletét tette nálunk és megállapította,
hogy nagyon magas szintő munka folyik a hivatalban. Köszönöm a hivatalnak és a hivatal
dolgozóinak a magas szintő munkáját, ami a megállapításban is szerepelt, ez megnyugtató
érzés.
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
32/2010.(III.02.) önkormányzati határozata
az Állami Számvevıszék vizsgálata az állami feladat
(közfeladat) ellátás szervezésérıl Bátaszék város Önkormányzatánál
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Állami Számvevıszék által - az állami feladat (közfeladat) ellátás
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szervezésérıl - Bátaszék város Önkormányzatánál lefolytatott
vizsgálat alapján a vizsgálati jelentésében megállapítottakat tudomásul veszi, és elfogadja.
Határidı: 2010. március 10.
Felelıs: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı
Határozatról értesül: Állami Számvevıszék
Pénzügyi iroda
irattár

11. Visszatérítendı támogatás biztosítása orgona felújításához
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett.

Bizottságok véleményei:
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot
változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A
bizottság a határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Bognár Jenı: Nagyon köszönöm a képviselıtársaimnak, hogy támogatják ezt az elképzelést,
most már egészen biztos április 11-én az orgona ünnepélyes keretek között meg fog szólalni.
Én, ahogy ismerem a Duna-Mecsek Alapítványt ezt a pénzt a legrövidebb idın belül vissza,
fogják az önkormányzatnak nyújtani.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
33/2010.(III.02.) önkormányzati határozata
Visszatérítendı támogatás biztosítása orgona felújításhoz
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a
bátaszéki Római Katolikus Templom orgonájának
felújítása érdekében a Római Katolikus Egyházközség
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részére 7.000.000
támogatást biztosít.

Ft

kamatmentes,

visszatérítendı

A képviselı-testület a határozat melléklete szerinti
támogatási szerzıdést jóváhagyja, egyben felhatalmazza a
város polgármesterét annak aláírására.
Határidı: 2010. március 10. (aláírásra)
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: Római Katolikus Egyházközség
pénzügyi iroda
irattár
(Sümegi József képviselı távozott 1447-kor)

12.
Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı
Szóbeli kiegészítést az elıterjesztı nem tett.

Bizottságok véleményei:
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke:
Valójában a Rákóczi Szövetség minden évben, a Szlovákiában, magyar iskolában beíratandó
gyerekeket igyekszik támogatni egyszeri támogatással, és ehhez kérik az önkormányzat segítségét. A bizottság a határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot
változtatás nélkül elfogadásra javasolja.

Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 10 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
34/2010.(III.02.) önkormányzati határozata
a Rákóczi Szövetség támogatási kérelmérıl
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Rákóczi Szövetség (Budapest, Szász Károly u. 1. IV/1; bankszámla
szám: OTP Bank 11705008-20488172) támogatási kérelmét
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megvitatva, a városi önkormányzat 2010. évi költségvetése terhére 50.000 Ft vissza nem térítendı támogatást biztosít a Szövetség részére, a felvidéki – elsısorban Nagysallói – magyar
családok gyermekeinek magyar iskolába történı beíratása támogatása érdekében.
Határidı: 2010. március 10.
Felelıs: Skoda Ferenc aljegyzı
(a határozat megküldéséért) és
Mórocz Zoltán pü.-i irodavezetı
(a támogatás átutalásáért)
Határozatról értesül: Rákóczi Szövetség
pénzügyi iroda
irattár

(Sümegi József képviselı visszajött 1500-kor)

13.
Tolna megyei Matematika Tehetséggondozó Alapítvány támogatása
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı
Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett.

Bizottságok véleményei:
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A
bizottság a határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: a bizottság a határozati javaslatot
változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
35/2010.(III.02.) önkormányzati határozata
Tolna megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány támogatásáról
Bátaszék város Önkormányzat képviselı-testülete Tolna Megyei
Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány (Bátaszék, Budai
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u.11.; bankszámla szám: 10404687-46810966-00000000) 2010.
évi rendezvényeihez, mőködéséhez
200.000.- Ft vissza nem
térítendı támogatást biztosít az önkormányzat 2010. évi költségvetésének, egyéb szervezetek támogatása keret terhére.
Határidı: 2010. március 16.
Felelıs: Skoda Ferenc aljegyzı
(a határozat megküldéséért) és
Mórocz Zoltán pü.-i irodavezetı
(a támogatás átutalásáért)
Határozatról értesül: Tm. Matematikai Tehetséggondozó
Alapítvány
pénzügyi iroda
irattár

14.
„Bátaszék városközpont rehabilitációja elıkészítés” címő projekttel kapcsolatos a városfejlesztési akció terv és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó
szerzıdés módosítása
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
Szóbeli kiegészítés:
Skoda Ferenc: Az elmúlt testületi ülésen született döntés a városközpont rehabilitáció projekttel kapcsolatban, idıközben bekövetkezett egy jogutódlás ezt kell e szerzıdésen átvezetni,
illetve a társaság jelezte, hogy teljesítési határidıt rajtuk kívül álló ok miatt nem tudja teljesíteni, hiszen amikor a szerzıdést megkötöttük akkor a beadási határidı nem állt rendelkezésre
akkor ezt korrigálnánk.

Bizottságok véleményei:
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot és
a szerzıdés módosítását változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot
és a szerzıdés módosítását változtatás nélkül elfogadásra javasolja.

Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
36/2010.(III.02.) önkormányzati határozata
a város-rehabilitációs tanulmány elkészítésére vonatkozó
szerzıdés módosításának jóváhagyásáról
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a városrehabilitációs
tanulmány
elkészítésére
vonatkozó
95/2009.(IV.28.) KT határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a Kapos ITK Kht.,
(7361 Kaposszekcsı, Liget ltp. 10.,) gazdasági társaság általános
jogutódja Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztı
Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 7361
Kaposszekcsı, Liget ltp. 10., cégjegyzékszáma: 02-09-074782,
adószám: 14925652-2-02., egyben a jogelıddel a „Bátaszék városközpont rehabilitációja elıkészítés” címő projekttel kapcsolatos a városfejlesztési akció terv és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó mellékelt szerzıdés módosítását –
a határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: Kapos Innovációs Tanácsadó és
Kutatásfejlesztı Nonprofit KFt.
építési és városüz. Iroda,
pénzügyi iroda
irattár

15.
Az orvosi ügyeleti személyzet szállítására kötött vállalkozási szerzıdés módosításának jóváhagyása
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı
Szóbeli kiegészítés:
Skoda Ferenc: Az volt a szándékunk, hogy a képviselı-testülettel levetetjük ezt a napirendi
pontot, ennek alapvetı oka, hogy még múlt héten sem volt végleges Bátaapáti kiválásának a
napja a társulásból. Éppen ezért csak az Ügyrendi és Jogi bizottság tárgyalta, a Szociális Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a napirendrıl levette az elıterjesztést. Ma délelıtt véglegesen eldılt az ÁNTSZ tájékoztatása szerint, hogy Bátaapáti részére április 1-jével
engedélyezik az országos Kistérségi Társuláshoz való csatlakozást. Éppen ezért az elıterjesztett anyag annyiban módosul, hogy a szerzıdés módosításra április 1-jétıl kerülne sor. A vállalkozás díja is ekként módosulna.
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Bizottság vélemény:
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot
változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
37/2010.(III.02.) önkormányzati határozata
az orvosi ügyeleti személyzet szállítására kötött vállalkozási
szerzıdés módosításának jóváhagyásáról
Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
176/2000.(XII.12.) ÖKH számú határozattal jóváhagyott – és az
orvosi ügyeleti személyzet szállításával kapcsolatban Mészáros
Vilmosné Bátaszék, Lajvér u. 48. szám alatti lakossal kötött vállalkozási szerzıdés módosításáról szóló szerzıdést – a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, egyúttal megbízza a polgármestert a szerzıdés-módosítás aláírásával.
Határidı: 2010. március 05.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: Mészáros Vilmosné vállalkozó
pénzügyi iroda
irattár

16. Bátaszékrıl szóló kiadvány költségeinek módosítása
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett.
Bizottságok véleményei:
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot
változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A
bizottság a határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 10 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
38/2010.(III.02.) önkormányzati határozata
Bátaszékrıl szóló kiadvány szerkesztıi költségeinek jóváhagyásáról szóló 242/2009.(XII.22.) KT határozat módosításáról
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a Bátaszékrıl
szóló kiadvány szerkesztıi költségeinek jóváhagyásáról szóló
242/2009.(XII.22.) KT határozatát az alábbiak szerint módosítja:
a.) a kiadvány összköltségét 5.417.725 Ft-ban határozza meg,
melyhez – a 3.185.000 Ft Duna-Mecsek Alapítvány támogatásán felül - 2.232.725 Ft önkormányzati sajátforrást biztosít
az önkormányzat 2010 évi költségvetésében.
b.) a Dr. Nagyváradi László (7761 Kozármisleny, Alkotmány
tér 39.) egyéni vállalkozóval a kiadvány szerkesztési feladatainak ellátására megkötött megbízási szerzıdés összegét
bruttó 3.250.000 Ft –ra módosítja, egyben az errıl szóló
szerzıdés módosítást jóváhagyja.
c.) a kiadvány nyomdai költségekre bruttó 2.167.725 Ft Ft-ot
biztosít.
Határidı: azonnal
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: Nagyváradi László
KOIS Bizottság elnöke
pénzügyi iroda
irattár

17. Életmentı Gyermek-Intenzív Alapítvány támogatási kérelme
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı
Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett.
Bizottságok véleményei:
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot
változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
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Kérdés nem volt.
Hozzászólás:
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Helyi támogatási kérelmeket az elıbb tárgyalta a képviselı-testület és támogattuk is. Viszont egy olyan szervezetet, ami az egész ország területén mőködik, úgy gondoljuk, hogy az adott kereteink között ne adjunk ilyenre támogatást.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 10 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
39/2010.(III.02.) önkormányzati határozata
az Életmentı Gyermek-Intenzív Alapítvány támogatási kérelme
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az
Életmentı Gyermek-Intenzív Alapítvány támogatás megállapítása iránti kérelmét megtárgyalta, és figyelembe véve a városi
önkormányzat 2010. évi költségvetésének várható alakulását, az
Alapítványt nem áll módjában támogatni.
Határidı: 2010. március 31.
Felelıs: Skoda Ferenc aljegyzı
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: kérelmezı
irattár

18. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2010. (II.01.)
KT rendelet módosítása
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı
Szóbeli kiegészítés:
Borosné Simon Zsuzsanna: Az elızı évekhez hasonlóan idén is megállapításra kerültek a
Gondozási Központ intézményi térítési díjai. Január 1-tıl a jogalkotók úgy szakmai, mint
pénzügyi téren jelentıs jogszabály módosításokat eszközölt, amit a Gondozási Központot is
érintették. Az intézményi térítési díjak meghatározásában is változások következtek be. Az
intézmény térítési díj kiszámításában megmaradtak a régi jogszabályok, de az egyes feladatellátások esetében az intézményi térítési díjtételekben következtek be változások. Az elızı évben az étkeztetés és a házi segítségnyújtás esetében a térítési díjak jövedelmi viszonyokhoz
kapcsolódtak, ez viszont az idei évtıl megváltozott ezeket eltörölték és az ide évtıl az egyes
feladatellátásokra kerültek megállapításra az intézmény térítési díjak ami tulajdonképpen anynyit jelentett, hogy a házi segítségnyújtásba kellett megállapítanunk egyfajta óradíjat aminek
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490 Ft/órára jött ki a díjtétele ill. az étkeztetés esetében bruttó 360 Ft-ról beszélünk, és az
ebédszállítás esetében bruttó 30 Ft-ról. A nappali ellátás része volt az étkeztetés és ennek volt
egyfajta térítési díja, az ide évtıl kiválik a nappali ellátásból az étkeztetés. Összefoglalva enynyi volt a változás.

Bizottságok véleményei:
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezet módosítását változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezet
módosítását változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a rendelettervezet módosítását változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Kérdés nem volt.
Hozzászólás:
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Az egyik elképzelésünk és fontos feladatnak tartjuk, hogy
az étkeztetésben részesülık egy részét nappali ellátásban szeretnénk bevonni, tehát szeretnénk, ha ık is a klubunk tagjai lennének. Életminıségben javulást hozna, ha közösségben
vannak. Ehhez szükséges volna, ha vonzóbbá tehetnénk ezt a közösséget. Szeretnénk elérni
azt, hogy a gondozónık ne csak vérnyomást mérjenek, tanáccsal lássák el az idıseket, hanem
a nappali ellátás vonzerejét növeljük. KOIS bizottságot és intézményeink vezetıit szeretném
arra kérni, hogy a nagyon sok értékes programból és értékes elıadásból, emberi produkciókból, ami a városban található a délelıtti órákban, ha mód van rá hetente néhány alakommal
vigyük be az idısekhez a nappali ellátásba. Gondolok itt a vers elıadásokra, ovisok egy-egy
mősorára, és így vonzóbbá tennénk ezt az ellátást.
A másik téma, ami megbeszélés tárgya volt az a jelzırendszert érinti. Szeretném jelezni, hogy
jelenleg 14 fıs várólista van készülékre. A kint lévı készülékeket felülvizsgáljuk. A város
most támogatás nélkül, saját pénzbıl üzemelteti ezt a szolgáltatást. A 14 fıs várólistán vannak
olyan emberek, akik rászorultabbak, mint akiknél kint vannak a készülékek. Ebben tervezünk
továbblépést és a következı szociális rendeletmódosításnál valamilyen szőrıt tennénk be,
ehhez kérünk segítséget a képviselı-társaktól.
Bognár Jenı: Én is jelen voltam ezen a bizottsági ülésen. Elsık között voltunk, akik erre rámozdultak és 50 készüléket kaptunk. Szerencsére pályázaton nyertünk 2 millió forintot, nem
teljesen nekünk kell ezt teljes egészében pótolni. Amikor ez indult úgy kellett rábeszélni embereket, hogy fogadják el ezt a készüléket. Szerencsére azóta ez a rendszer bizonyította, hogy
igénylik, de idıközben annyira népszerő lett, hogy már várólistán vannak. Abban maradtunk,
hogy meg kell nézni, felül kell vizsgálni a készülékek kintlévıséget, mert lehet, hogy valakinek viszont létfontosságú lenne a készülék. A másik probléma, hogy fel kell mérni az igényt
arra vonatkozóan, hogy azokat az embereket akik saját maguk nem tudnak bejönni a klubba,
de szívesen ott lennének akkor be tudnák-e szállítani.
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Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2010.(II.01.) KT rendelet módosításáról szóló és
a jegyzıkönyv mellékletét képezı 6/2010.(III.08.) önkormányzati rendeletet – egyhangúlag,
11 igen szavazattal – megalkotta.

19. Gondozási Központ magasabb vezetıi állásának pályázati kiírása
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı

Szóbeli kiegészítés:
Bognár Jenı: A Gondozási Központ vezetıjének lejárt a mandátuma és ki kell írni a pályázatot az önkormányzatnak.

Bizottságok véleményei:
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot
és a pályázati kiírást változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot és a pályázati kiírást változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
40/2010.(III.02.) önkormányzati határozata
Gondozási Központ magasabb vezetıi állásának pályázati
kiírásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról rendelkezı 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet
4. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a bátaszéki
Gondozási Központ magasabb vezetıi állásának betöltésére irányuló – és a határozat mellékletét képezı – pályázati kiírást elfogadja.
A képviselı-testület felkéri a város aljegyzıjét a pályázati eljárás lefolytatásával összefüggı elıkészítı feladatok ellátásával.
Határidı: 2010. március 15.
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Felelıs: Skoda Ferenc aljegyzı
(a határozat megküldéséért és
a pályázati eljárás lefolytatásáért)
Határozatról értesül: érintettek
irattár

20. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
Elıterjesztı: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı

Szóbeli kiegészítés:
Skoda Ferenc: Április 11-én és 25-én kerül sor az országgyőlési képviselıi választásokra A
törvény értelmében a jelenlegi szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása az újonnan
megválasztott bizottságok alakuló üléséig tart. Teljes egészében valamennyi bizottságunkat
újra kell választani. A korábbi gyakorlatnak megfelelıen nyilatkoztattuk a tagokat, páran jelezték, hogy nem kívánnak a bizottságban részt venni. Új személy az 1. sz. szavazókörben
Ritter Mihályné helyett lesz, kisebbségi szavazókörben új nevet kellene felírni Zoltánné Szabó Viktória. Póttagok között van még új személy. Összeférhetetlenség egy esetben sem áll
fenn.

Bizottságok véleményei:
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot
és a bizottságokba javasolt személyeket az aljegyzı módosításával elfogadásra javasolja.
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot és
a bizottságokba javasolt személyeket az aljegyzı módosításával elfogadásra javasolja.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot és a bizottságokba javasolt személyeket az aljegyzı módosításával elfogadásra javasolja.
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A
bizottság a határozati javaslatot és a bizottságokba javasolt személyeket az aljegyzı módosításával elfogadásra javasolja.
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
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Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
41/2010.(III.02.) önkormányzati határozata
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete;
1. a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 23. § -ának (1) bekezdésében kapott jogkörében eljárva a bátaszéki Szavazatszámláló
Bizottságokba az alábbi személyeket választja meg tagnak, illetve
póttagnak:
001. számú szavazókör: (Általános Iskola Budai u. 11.)
Tagok:

Gyóniné Jozip Edit Kövesdi u. 10.
Péter Katalin Kossuth u. 95.
Vituska Anna Zsuzsanna İz u. 64.
Heberling Henrikné Babits u. 47.
Pató Anikó Hunyadi u. 122.

002. számú szavazókör: (1. számú Óvoda, Perczel u. 1.)
Tagok:

Kaszás Béláné Gárdonyi u. 13.
Gáborné Papp Aranka Babits u. 25/1.
Bucherné Berg Tímea Babits u. 6.

003. számú szavazókör: (3. számú Óvoda, Flórián u. 1-3.)
Tagok:

Bársonyné Kiss Mária Dolina u. 5. .
Szép Józsefné Táncsics u. 5.
Némethné Vajda Erika Bonyhádi u. 16. I/4.

004. számú szavazókör: (Gimnázium, Kossuth u. 38-42.)
Tagok:

Péter Péter Hısök tere 2.
Varga Sándorné Budai u. 56-58.
Pálffy Pál Bajai út 18.

005. számú szavazókör: (Mővelıdési Ház, Szent István tér 7.)
Tagok:

Katóné Kiss Magdolna Kolozsvári u. 7/d.
Maczkó Árpádné Petıfi u. 11.
Mezeiné Kımőves Zsuzsanna Patak u. 50.
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006. számú Kisebbségi szavazókör: (Általános Iskola Budai u. 11.)
Tagok:

Csiki Béláné Deák F. u. 54.
Dózsa-Pál Tiborné Budai u. 62.
Komjátiné Somlai Mariann Hunyadi u. 112.
Zoltánné Szabó Viktória Hunyadi u. 56.
Birkenbach Józsefné Szent István tér 11.

Póttagok:

Tóth Judit Kossuth u. 51. (1.)
Nyáriné Harcsa Edit Kossuth u. 8. (1.)
Balogh Erzsébet Dolina u. 7. (2.)
Schrothné Molnár Zsuzsanna Babits u. 11/4. (2.)
Vincze Gabriella Babits u. 43. (3.)
Izsákné Tóth Katalin Budai u. 130. (3)
Horváth Sándor Kossuth u. 66. (4.)
Bernád Zoltán Kossuth u. 82. (4.)
Czentnerné Máthé Julianna Garay u. 28. (5.)
Szentesné Hoffmann Mária Kolozsvári u. 34/A. (5.)

2. egyúttal a szavazatszámláló bizottság tagok és póttagok megválasztásáról szóló 33/2006.(II.28.) KTH számú, valamint az ezt
módosító 135/2006.(VII.18.) KTH, továbbá a 19/2008.(II.14.) és a
69//2009. (III.31.) KT határozatokat a bizottságok alakuló ülései
napján hatályon kívül helyezi.
Határidı: 2010. március 15.
Felelıs: Skoda Ferenc aljegyzı
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: érintettek
irattár

21 Közbeszerzési felhívás visszavonása
Elıterjesztı: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı
Szóbeli kiegészítés:
Dr. Bozsolik Róbert: A Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjaik”
projekt megvalósításához szükséges 300 millió forint önkormányzati fejlesztési hitel igénybevételérıl a képviselı-testület már korábban döntött. A hatályos Kbt. alapján, tekintettel arra,
hogy a négy évre összeszámított kamat-törlesztés mértéke meghaladja a nyolc millió forintot,
ezért közbeszerzési eljárás keretében kell a hitelfinanszírozót kiválasztani. Erre vonatkozóan a
képviselı-testület a 260/2009.(XII.22.)KT határozatával a közbeszerzést az ajánlati felhívás
jóváhagyásával megindította.
Az ajánlattevık az eljárás során jelezték, hogy az MFB a kedvezı kamatozású hitelek kihelyezését ideiglenesen felfüggesztette a keret kimerülésére tekintettel, majd a kormány határozatának megfelelıen újra van lehetıség hitel kihelyezésre, de már csak a március 1. után meg-
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fogalmazott feltételek szerint.
Az ajánlati felhívásban a kamatokra vonatkozó idıpont 2009.12.30. napra vonatkozóan lett
meghatározva, így az ajánlattevık nem tudnak a felhívásnak megfelelı ajánlatot adni.
Javasoljuk, hogy az eljárást az ajánlat visszavonásával szüntessük meg, majd egy késıbbi
idıpontban, a részletek megfelelı tisztázása után újból hirdessük meg.

Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék város Önkormányzat
42/2010.(III.02.) KT határozata

Képviselı-testületének

Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjának kialakítása (DDOP-3.1.2/2F—2f-2009-0020) projekt kivitelezéséhez szüksége fejlesztési hitel igénybevételére
vonatkozó közbeszerzési felhívás visszavonása
Bátaszék
város
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjának kialakítása (DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0020) projekt megvalósításához szükséges fejlesztési hitel igénybevételére vonatkozó közbeszerzési felhívást visszavonja.
A képviselı-testület a 260/2009.(XII.22.) KT határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidı: 2010. március 2.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: építési és városüz. Iroda
pénzügyi iroda
Deák Ügyvédi Iroda
irattár
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Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, a polgármester úr a képviselı-testületi ülést
15.30 órakor bezárta és invitálja a TV nézıket és a jelenlévıket a 17 órakor kezdıdı közmeghallgatásra.

kmf.

Bognár Jenı
polgármester

Dr. Bozsolik Róbert
jegyzı
címzetes fıjegyzı
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