
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselı-testülete 
 
 
 
 
Szám: 2387-4/2010./TT. 
 
 

J e g y zı k ö n y v  
 
 
Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 30-án 14 óra-

kor 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, Partiné Harcsa Magdolna, Péter Gábor, Sümegi 
József, Mészáros Vilmosné, Erıss Ferenc képviselık (összesen: 12 fı) 
 

Távol maradtak: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Tresz Gábor képviselık (összesen: 2 fı)  
 

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 
 Skoda Ferenc aljegyzı, 
 Zeyer Imre NKÖ elnök,  
 Bihari László CKÖ elnök, 
 Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı,  
 Adorjáni Márta építési és városüzemeltetés irodavezetı, 
 Takácsné G. Mária csoportvezetı, 
 Sági Lajosné könyvtárvezetı,  
 Riglerné Stang Erika mővelıdési ház igazgatója, 
 Kiss István Lászlóné óvodavezetı, 
 Kemény Lajos B-A-P MOK mb. fıigazgató, 
 Mészáros István általános iskolaigazgató, 
 Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezetıje, 
 Kiss Lajos Bát-Kom 2004 Kft ügyvezetıje.  
   
  
 
Bognár Jenı polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, a megjelent intézményveze-
tıket, meghívottakat és a televízió nézıit. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 
12 képviselı jelen van. Ezután, javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a meghívóban szereplı 
sorrendben kerüljenek tárgyalásra továbbá egy napirend kerüljön levétel és 1 felvételre.  
 
19. Az integrált oktatási központok projekt megvalósításához kapcsolódó egyes szerzı-

dések módosítása 
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Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatok alapján – egyhangúlag, 12 
igen szavazattal - az alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
 
 
 
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. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Szekszárd és kistérsége 2009. évi mőkö-

désérıl 
Elıterjesztı: Támogató Szolgálat vezetıje 
 

2. Az orvosi ügyeleti személyzet szállítására kötött vállalkozási szerzıdés módosítá-
sának jóváhagyása 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 
 

3. Az önkormányzat mikrotérségi társulásai útján illetve egyéb módon ellátott felada-
tainak (családsegítı és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzırendsze-
res házi segítségnyújtás, nappali ellátás, orvosi ügyelet, védınıi feladatok, körjegy-
zıség) 2009. évi pénzügyi szakmai beszámolója 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 

4. Beszámoló a társulás útján ellátott egyes feladatok (szociális, egészségügyi) ellátá-
sáról 

 Elıterjesztı: Borosné Simon Zsuzsanna Gond. Kp. vezetıje 
 
5. Tájékoztató a 2009. évben lefolytatott belsı ellenırzések tapasztalatairól 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
6. 2010. évi összevont közbeszerzési terv jóváhagyása 

Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
7. Bátaszék város Önkormányzata által fenntartott intézményekben foglalkoztatott, 

valamint a nyugdíjas közalkalmazottak támogatásairól szóló rendelet módosítása 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

  
8. Tájékoztató a 2009. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesü-

lésérıl 
 Elıterjesztı: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 
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9. A helyi önkormányzati kitüntetések és elismerı címek alapításáról és adományozá-
sának rendjérıl szóló rendelet-tervezet megvitatása 

 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 

10. A Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjaik” projekt 
megvalósításához szükséges önkormányzati fejlesztési hitel igénybevételérıl szóló 
újabb ajánlattételi felhívás jóváhagyása 

 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 

11. Ingatlan vásárlásról szóló szerzıdés jóváhagyása 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
12. Könyvvizsgálói szerzıdés jóváhagyása 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
13. Rigler Gyula képviselı interpellációjára adott válasz elfogadása 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

  
14. Szövetség Dél-Tolnáért Egyesülettel kötött megbízási szerzıdés jóváhagyása 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
15. Bátaszék város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 
 

16. Bonyhád-Bátaszék városok közötti szakaszra megrendezett futóverseny támogatá-
sa 

 Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 
 

17. Feladat-ellátási megállapodások módosításának jóváhagyása 
 Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 

 
18. Szekszárd megyei jogú város önkormányzatával kötött társulási megállapodás mó-

dosítása 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
19. Az integrált oktatási központok projekt megvalósításához kapcsolódó egyes szer-

zıdések módosítása 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
20. A Farkas Miklósné méltányossági kérelme (ZÁRT ülésen) 

 Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı  
 
 

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 
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Bognár Jenı: Március 11-én Varga Péter rendırkapitánnyal tárgyaltunk. Kulturált helyett 
kaptak kint a rendırök az autópálya üzemmérnökségen. Átmenetileg felajánlottuk, hogy biz-
tosítunk a közterület-felügyelık irodájában helyet, fogadóórára. 18-án a pörbölyi óvoda terve-
it egyeztettük. 26-án a Vadászok képviselıivel folytattunk tárgyalásokat. Jelen volt Bonnyai 
képviselı úr is. 28-án pedig részt vettünk fıjegyzı úrral a közgyőlésen. Nagyon békében folyt 
a közgyőlés. Új vezetıséget választottak. Fodermayer Vilmost választották meg vezetınek. 
Nagyon komoly megfontolt fiatalemberrıl van szó. Bízom benne, hogy zökkenımentesen 
mőködik majd tovább az egyesület. Este a passiójátékon vettünk részt. Soha nem látott tömeg, 
több busszal érkezetek vidékrıl. Szeretnék Sümegi képviselı úrnak és a Jagicza úrnak köszö-
netet mondani, továbbá mindenkinek, aki részt vett. Nagyon felemelı élmény volt. 29-én a 
VITE kft. vezetıjével tárgyaltunk. Ügyvédi jelenlétre is szükség volt, ezért Bonnyai úr is részt 
vett a megbeszélésen. Az urak egy új csarnokot szeretnének építeni 5-6 embert szeretnének 
foglalkoztatni. A város részérıl minden támogatást megadunk, amit tudunk. Tegnapi nap fo-
lyamán megjött az autópálya átadására a meghívó. Holnap 15.30-kor lesz Pécsen az ünnepé-
lyes átadás. Lesz egy másik átadás Fácánkert környékén. Az biztos, hogy mi a fıjegyzı úrral 
és az alsónyéki polgármesterrel ott leszünk az átadáson. 1-jétıl az autópálya beindul. Dr. Ko-
vács Klára képviselı társunkat beválasztották a kórház felügyelı bizottságába. Eddig még 
Bátaszékrıl senkit nem választottak be.  
 
Dr. Somosi Szabolcs: A napokban kerestek meg engem a vadásztársadalom tagjai közül, és 
több kisebb földterülettel bíró tulajdonost. Aláírásgyőjtés zajlik. Nem tudták elmondani, hogy 
mi ennek az oka. Földtulajdonosi közösség összehívását kezdeményezik. Ez része annak, 
hogy új vezetıség állt fel, vagy más oka van.  
 
Bognár Jenı: Tudom, hogy mirıl van szó. Mi meghallgattuk a két felet. Átadom Bonnyai 
úrnak a szót, és kérem, adjon rövid tájékoztatást errıl az ügyrıl.  
 
Dr. Bonnyai József: A bátaszéki vadászegylet a város életében olyan helyet vívott ki magá-
nak, amit másnak sikerült. A szervezeteink közül végül is ık voltak azok, akik aktívan részt 
vettek városi rendezvények támogatásában. Az egylet belsı életében történt változtatás. Új 
vezetıséget választott, az intézı bizottság helyett. 60 személy közül 52 jelen volt a tisztújító 
ülésen és több mint 90 %-os eredménnyel megválasztotta a vezetést. Fodermayer Vilmos 
személye garancia lehet, hogy a szerzıdés lejártáig teljesíteni fogja a kötelezettségeit. A sza-
vazati aranyban is látni lehet, hogy lényeges kisebbségnek meg kell lenni, aki földtulajdonosi 
síkra tereli ezt a kérdést. Látható, hogy azon a taggyőlésen a tagság jelentıs többsége arra 
szavazott, hogy a vadászegylet megmaradjon és azt a szerepét töltse be, amit eddig. Jogi aka-
dálya nincs a földtulajdonosi ülés összehívásának. Tudni kell, hogy a földtulajdonosok 100 
%-a ismeri a haszonbérleti jogviszony kritériumát. Ha haszonbérleti szerzıdést kötött valaki-
vel, akkor azon a gazdasági cikluson belül nyugodtan tervezhet. Csak rendkívüli felmondással 
lehet ezt a szerzıdést felmondani. Igényelhet támogatást arra a területre. A vadászegyletnek 
még 7 évre szóló vadászati jogra vonatkozó szerzıdése van. A haszonbérleti díjat határidıben 
megfizette. A földtulajdonosokkal szemben olyan magatartást nem tanúsít, amivel az együtt-
mőködés kizárható lenne. Törvényi sértı határozatot lehet hozni, ha ez nem áll meg akkor a 
határozati kártérítési kötelezettséggel rendelkezik. Minden földtulajdonos olyan indokkal ren-
delkezik, akkor az tudomásul veszi a vadászegylet.  
 
Erıss Ferenc: Tavaly a Vörösmarty utcát Nyékipusztáig, azt az út kátyúzására költötték.  
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Bognár Jenı: Bízom benne, hogy a józan ész fog felülkerekedni. Mi se képviselıként, város-
vezetıként nem tudunk egy egyesület életébe beleszólni. Nem mindegy azonban, hogy béke 
van-e az egyesületen belül vagy nem.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
43/2010.(III.30.) önkormányzati határozata 
 
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 
tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 228/2009. 
(XI.24.), 239/2009.(XII.15.), 12, 13, 17, 19, 20/2010.(I.26.), KT 21, 
22, 23/2010.(II.24.), 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42/2010(III.2.) önkormányzati határozata lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról, valamint a 4, 5, 6/2010.(III.8.), önkormányzati rende-
letek kihirdetésérıl, valamint a két ülés közötti tevékenységrıl szóló 
szóbeli tájékoztatót elfogadja, a megtett végrehajtási intézkedéseket 
jóváhagyja. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 203/2007.(XI.29.) KT határozat vég-
rehajtásának határidejét 2010. május 31-ra módosítja.  

 
 
 
• Interpellációk, bejelentések 
 
Mészáros Vilmosné: Ismételten megkerestek a városközponttól távolabb lakók, hogy a bel-
városi ügyintézés, vásárlás, templomlátogatás vagy a buszra való várakozáskor a nyilvános 
WC-t nem tudják használni. Az idıseket, betegeket fokozottan érintı problémáról van szó. A 
WC-n nyitva tartásra utaló feliratot nem találtam a helyszíni szemlém során. A helybeli vala-
mint az átutazó ill. a város nevezetességeit megtekintık képviseletében javaslom, hogy a piac-
téri nyilvános WC hosszú nyitva tartással álljon rendelkezésre. A nyári idıszakban várhatóan 
fellendülı idegenforgalom, az átutazók számára jónak tartanám több irányból, a távolságot is 
jelzı nyíllal kijelölni az illemhely helyét. A vendéglátó egységeket is megkérdeztem, ezeket 
kényszerőségbıl nem kis számban veszik igénybe az átutazók vagy várakozók, ami helytele-
níthetı. Az emberek fogyasztói magatartása és a „szükségleteik” egymástól elkülönülten je-
lentkeznek. Közcélú munkás, munkások foglalkoztatásával gazdaságosan megoldhatónak 
gondolom a nyilvános WC üzemeltetését. Véleményem szerint, amennyiben ezt a szolgálta-
tást ingyenessé tennénk, nem látnánk a templomkertben vagy fák mögött elrejtızı gyerekeket 
sem. Természetesen emlékszem arra, hogy errıl a kérdésrıl már beszéltünk és ekkor a Budai-
udvarban levı WC használatát javasolták. Valószínősítem, hogy ezt az engem ebben a kér-
désben megkeresık nem találták elérhetınek és ezért kértek meg a problémájuk képviselésé-
re. Tisztelettel kérem olyan megoldás szülessen a fenti kérdésben, hogy Bátaszék ebben is 
hasonlítson a többi európai városra. 
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Kiss Lajos: Eddig is ingyenes volt. A nyitva tartási idıt már kihelyeztük. A munka közhasz-
núval is ellátható. A nyitva tartás már régóta így került meghatározásra. 
 
Bognár Jenı: Elfogadom, a szerdai és szombati korai nyitva tartásokat viszont a többi napo-
kon indokolatlannak tartom.  
 
Kiss Lajos: A GAMESZ-tól vettük át annak idején. Akkor mikor busszal menetek az lakosok 
akkor volt rá igény.  
 
Bognár Jenı: A képviselı asszony javaslatát elfogadom. Vizsgáljuk meg, hogy esetleg a 
nyári idıszakban közhasznúakkal oldjuk meg. Változatlanul azt javaslom, hogy 6 órától le-
gyen nyitva a WC. Szeptemberig ha kell beállítunk egy személyt.  
 
Dr. Bozsolik Róbert: 2004-es önkormányzati rendelet rendelkezik a piactartásáról. Itt szere-
pel az illemhely nyitva tartása. Munkanapokon 7-15.30, piaci napokon 7-13 óráig rendelkezik 
a nyitva tartásról. Ennek megfelelı kellene a munkaszerzıdést átalakítani, és a nyitvartást így 
korrigálni. Meg nézzük, hogy a hosszított nyitvatartásnak milyen költségei lehetnek.  
 
Mészáros Vilmosné képviselı asszony 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.  
 
Erıss Ferenc: A fenn megnevezett mővelı utat használó gazdák, azzal a problémával keres-
tek meg, hogy az 56-os útról a szennyvíz teleptıl induló és Nyéki puszta irányába tartó mőve-
lı út minısége rohamosan romlik. Sokan használják ezt az utat mezıgazdasági jármővükkel, 
munkagépeikkel. A tudomásuk szerint a nevezett út a termelıszövetkezet tulajdona, ami az 
utat szívesen átadná a városnak, az önkormányzatnak. A gazdák reménye szerint a város jó 
gazdája lenne az útnak, a város és a gazdák összefogása során ez az út is jól járhatóvá vál-
na./elsı körben gréderezésre gondoltak/. A városlakóknak közvetetten érdeke a mővelı utak 
járhatósága,mert így a munkagépek mozgása nem terhelné a város belterületi útjait,csökkenne 
a baleset veszély, amit széles, lassú jármővek okoznak. A város nyugati oldalán elhelyezkedı 
fontosabb utakat a Strabag és a Colas felújítja, helyreállítja, a nagyobb forgalmú utak mind jó 
állapotúak lesznek. A forgalmasabb utak közül egyedül a kérésükben szereplı út állapota je-
lent majd gondot az érintett gazdáknak. A gazdák a megkereséskor elmondták, hogy örömmel 
látták, hogy a képviselıtestület az iparosokat, szolgáltatókat támogatja, ugyanakkor jelezték, 
hogy ık is várnak támogatást pl. útjavítás formájában. Az iparőzési adót a gazdák éppen úgy 
fizetik, mint az egyéb vállalkozók. A vadászati alapban lévı pénzt a gazdák megelızıleg is 
útkarbantartásra fordították. A gazdák képviseletében kérem az önkormányzatot, hogy a mő-
velı utak állapotáról, mind a felújított, mind az elhanyagolt állapotúakról készüljön egy be-
számoló, hogy a képviselık megismerhessék a felújítások utáni állapotot, hogy felelısségtel-
jesen tudjanak dönteni arról, hogy bizonyos utak karbantartása milyen mértékben szolgálja a 
gazdák ill. a városlakók érdekeit.  
 
Adorjáni Márta: 1330 m útnak a burkolása 350 m szakasza olyan állapotban van, hogy nem 
javítható. Ennél kicsivel nagyobb szakasz igen-igen rossz állapotban van, nem nagyon javít-
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ható, a többi pedig egy aszfaltburkolattal lehetne felújítani. Ennek kb. költsége 40-45 millió Ft 
lenne. Ennek a felújítását csak pályázati pénzbıl lehetne megoldani.  
 
Erıss Ferenc: Tisztában vagyunk, ez nagyon drága. A vadászegylettıl is kapunk összeget. Jó 
lenne szakaszosan megoldani a felújítást. Nagy gépekkel ki lehetne kerülni a várost.  
 
Dr. Bozsolik Róbert: Javaslatom, hogy itt tulajdon jogi kérdéseket is rendezni kell. Kérdést 
kéne intézni a szövetkezethez, hogy hozzájárulnak-e ahhoz hogy az önkormányzat tulajdoná-
ba kerüljön ez az út. Utána lehetne gondolkodni azon, hogy milyen forrásból kerülne felújítás-
ra ez az út. A következı testületi ülésre megpróbálunk információt beszerezni a szövetkezet-
tıl. 
 
Bognár Jenı: Ha meg tudjuk szerezni az utat ezt mindenképpen pályázati pénzbıl kerülne 
sor a felújításra. Ha ezt tökéletesebben meg akarjuk csinálni az utat, az 80-90 millió Ft lenne. 
Irodavezetı asszony az olcsóbb változatot említette. Ezt csak pályázatból tudnánk felújítani.  
 
Erıss Ferenc 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.  
 
 
 
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. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Szekszárd és kistérsége 2009. évi mőkö-

désérıl 
Elıterjesztı: Támogató Szolgálat vezetıje 

 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Mészáros Vilmosné a Szociális Bizottság elnök-helyettese: A bizottság tárgyalta a beszá-
molót és elfogadásra javasolja.  
 
Bognár Jenı: Itt nem a bátaszéki Kolping egyesületrıl van szó. Jelen pillanatban a nem va-
gyunk érintettek benne. Kérem az elıterjesztés elfogadását.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
44/2010.(III.30.) önkormányzati határozata 
 
beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat – Szekszárd és kistér-
sége 2009. évi mőködésérıl 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - a 
142/2006.(VIII.29.) KTH számú határozattal jóváhagyott ellátási 
szerzıdés 12.) pontjában foglaltakra figyelemmel - a Kolping Támo-
gató Szolgálat – Szekszárd és kistérsége 2009. évi mőködésérıl szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidı: 2010. április 10. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
                (a határozat megküldéséért)  
    
Határozatról értesül: Kolping Támogató Szolgálat, Szekszárd  
                                  irattár 

 
 
 
 
2. Az orvosi ügyeleti személyzet szállítására kötött vállalkozási szerzıdés módosítá-

sának jóváhagyása 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 

 
 
Szóbeli kiegészítés:  
 
 
Dr. Bozsolik Róbert: Technikai jellegő módosításról van szó. A meglévı szerzıdés módosí-
tására névváltozás miatt van szükség, a feladatot ellátó Mészáros Vilmosné egyéni vállalkozó 
helyébe a bátaszéki székhelyő Mentha Aquatica Kft. lépjen, melynek ügyvezetıje maga Mé-
száros Vilmosné. 
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Mészáros Vilmosné a Szociális Bizottság elnök-helyettese: Bizottságunk tárgyalta az elı-
terjesztést elfogadásra javasolja. 
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
45/2010.(III.30.) önkormányzati határozata 
 
az orvosi ügyeleti személyzet szállítására kötött vállalkozási szer-
zıdés módosításának jóváhagyásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 176/2000. 
(XII.12.) ÖKH számú határozattal jóváhagyott – és az orvosi ügyeleti 
személyzet szállításával kapcsolatban kötött - vállalkozási szerzıdés 
módosításáról szóló szerzıdést –  a határozat melléklete szerinti tarta-
lommal jóváhagyja, egyúttal megbízza a polgármestert a szerzıdés-
módosítás aláírásával. 
 
Határidı: 2010. március 05. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: Mentha Aquatica Kft. ügyvezetıje 
                                   pénzügyi iroda 
                                   irattár 

 
 
3. Az önkormányzat mikrotérségi társulásai útján illetve egyéb módon ellátott felada-

tainak (családsegítı és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzırendsze-
res házi segítségnyújtás, nappali ellátás, orvosi ügyelet, védınıi feladatok, körjegy-
zıség) 2009. évi pénzügyi szakmai beszámolója 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök-helyettese: Bizottságunk tárgyalta az 
elıterjesztést.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
46/2010.(III.30.) önkormányzati határozata 
 
egyes társulási megállapodások 2009. évi pénzügyi elszámolásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete; 

A.) az egyes feladatok ellátásáról szóló társulási megállapodások 
alapján a 2009. évi pénzügyi teljesülésrıl szóló beszámolót a jegyzı-
könyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
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B.) az egyes településeket az alábbi összegnek megfelelı fizetési kö-
telezettség terheli: 

Központi orvosi ügyelet: 
önkormányzatok által fizetendı (követelés): 
- Alsónyék                            24.956 Ft 
- Báta 497.358 Ft  

Önkormányzatunk által visszafizetendı (kötelezettség) 
- Alsónána 106.359 Ft 
- Bátaapáti 154.253 Ft 
- Mórágy 113.917 Ft 
- Pörböly 144.986 Ft 
- Várdomb 299.895 Ft 

Védınıi szolgálat: 
Önkormányzatunk által visszafizetendı (kötelezettség) 
-Pörböly      250.000 Ft 

Körjegyzıség: 
Önkormányzatunk által visszafizetendı (kötelezettség):  
- Alsónyék 27.772 Ft  

Házi segítségnyújtás: 
Az önkormányzatunk által visszafizetendı (kötelezettség) 
Alsónyék  165 309 Ft 
Pörböly  100 000 Ft 
önkormányzatok által fizetendı (követelés) 
Báta  418 206 Ft 

C.) a képviselı-testület felkéri a pénzügyi irodavezetıt, hogy a képvi-
selı-testület májusi ülésén adjon tájékoztatást, hogy a B.) pontban 
meghatározott fizetési kötelezettségek hogyan teljesültek. 
 
Határidı: 2010. május 10. 
Felelıs:    Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı 
 
Határozatról értesül: pénzügyi iroda 
                            érintett önkormányzatok 
                                   irattár 

 
 

4. Beszámoló a társulás útján ellátott egyes feladatok (szociális, egészségügyi) ellátá-
sáról 

 Elıterjesztı: Borosné Simon Zsuzsanna Gond. Kp. vezetıje 
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Mészáros Vilmosné a Szociális Bizottság elnök-helyettese: Tárgyalta bizottságunk az elı-
terjesztést. Tökéletes munkát végeznek az ott dolgozók. A beszámolót elfogadásra javasolja 
bizottságunk.  
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Borosné Simon Zsuzsanna: Ebbe a formában elıször kerül testület elé a beszámoló. 2005. 
május 1-jével alakult meg Gondozási Központ. Társulás útján látjuk el ezeket a feladatuk 
plusz Bátaszéken az étkeztetést. A családsegítı és gyermekjóléti szolgálat a Budai utca 21. 
szám alatt található. 3 fı látja el a város feladatait. Tavalyi ügyfél forgalom, ami azt jelenti, 
hogy hányszor léptük kapcsolatba ez 1200 alkalom volt. Ez 2008-ban 1060 alaklom volt. 256 
ügyfél vette igénybe, a településeken. Bátaszéken 145-en keresték fel a szolgálatot. Család-
gondozóink tanácsadást adnak, segítséget nyújtanak, különbözı tájékoztatásokat adnak, és 
segítséget nyújtanak az ellátások igénybevételéhez, konfliktus kezelésben nyújtanak segítsé-
get. Nagyon sok esetben elıfordul komplex családgondozás. Itt kidolgozott terv mentén fo-
lyik ez ellátás. Az intézmény foglalkozik adománygyőjtéssel, és közvetítéssel. Az idei évben 
egyeztettem az élelmiszer bankkal és nyár elején lehetıség lesz nagyobb mennyiségő ételosz-
tásra. Tavaly sajnos egyre több anyagi nehézséggel küzdı családdal találkoztunk. Napi meg-
élhetési problémáik keletkeztek. Aki nem erıs személyiség akkor nem tudja megoldani. Na-
gyon sok addig nem kerestek meg bennünket, azt a megoldását választották, hogy hitelt vettek 
el. Többen olyan hitelt vettek fel, aminek nagyon magas a kamata, és ezek az ingatlanra lettek 
terhelve. Ha megszőnik a kilakoltatási védelem, akkor találkozunk ilyen esettel, ha a házat 
elárverezik. Ez majd nagy terhet jelent nekünk is, hogy megoldjuk majd ez elhelyezésüket. 
Sok a válás. Ezek a helyzetek feszültségekhez vezetnek. Mindenki figyelmét felhívom, hogy 
nagyon nagy felelısség van rajtuk, hogy ne akkor kerüljenek az ügyfelek hozzánk, amikor 
már a problémák tornyosulnak, hanem az elején. Mőködtetjük a jelzırendszert a településen. 
Április 1-jétıl új szolgáltatás kezdi megmőködését. Ez az út a munkához program, amit egy 
közcélú lát el. Bátaszéken december 31-ig 11 fı van a programban. Cél, hogy visszavezessük 
ıket a munkába. Az idısek klubjában nagyon színes programot állítottak össze a kollégák. 
Köszönjük a hivatal és a szociális bizottság segítségét és köszönöm a kollégáim munkáját.  
 
Bognár Jenı: Ezt naponta közösen éljük. Rendkívül nehéz feladatokat kell megoldani nap 
mint nap. Errıl viszonylag kevesen tudnak. Szomorú az, hogy egyre több embert érint valami-
lyen formában ez a kérdés. Hálás vagyok, hogy Borosné révén olyan vezetı került az intéz-
mény részére, aki hihetetlen empátiával végzi. Ezt csak így lehet végezni. Itt a jutalom azok a 
rendezvények, amelyeken a nehéz sorsú családoknak rendeznek. Vita volt, hogy szükség van-
e ezekre a jelzırendszerre. Sorban állás van a jelzırendszerre. Ezek az idıs emberek nem le-
hetnek ellátás nélkül. Programok vannak és elindult valami az Idısek napközijében. Szeretnék 
köszönetet mondani a munkatársainak, és szeretném megköszönni önnek, hogy ezt a munkát 
lelkiismeretesen végzik. A határozati javaslat a köszönet mondással kerüljön kiegészítésre.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
47/2010.(III.30.) önkormányzati határozata 
 
beszámoló a társulás útján ellátott egyes feladatok (szociális, 
egészségügyi) ellátásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a bátaszéki 
Gondozási Központ vezetıjének a társulás útján ellátott egyes felada-
tok (szociális, egészségügyi) ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
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A képviselı-testület egyben köszönetet mond a Gondozási Központ 
valamennyi munkatársának a szociális-egészségügy terén elmúlt év-
ben végzett áldozatkész, lelkiismeretes és szociálisan kiemelkedıen 
érzékeny munkájukért. 
 
Határidı: 2010. május 10. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı (a határozat megküldéséért) 
  
Határozatról értesül: Gond. Kp. Vezetıje 
                                    irattár 

 
 
 
5. Tájékoztató a 2009. évben lefolytatott belsı ellenırzések tapasztalatairól 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök-helyettese: Alapvetı hiányosságok 
kerültek megállapításra. Bizottságunk elfogadásra javasolja a tájékoztatót.  
 
Bognár Jenı: Az érintett települések igénylik a belsı ellenıri vizsgálatot. Kádár Andrásné 
kitőnı szakember és teljes elhivatottsággal végzi ezt a munkát. Szükség van belsı ellenırzés-
re az önkormányzatoknak.  
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 

 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
48/2010.(III.30.) önkormányzati határozata 
 
a 2009. évi belsı ellenırzési terv alapján lefolytatott vizsgálatok 
során feltárt hiányosságok kiküszöbölésérıl szóló intézkedési terv 
jóváhagyásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 92.§.-sa alapján a 
belsı ellenırzési feladatok ellátásáról szóló jegyzıkönyv mellékletét 
képezı beszámolót elfogadja, egyben az ellenıri jelentésben megfo-
galmazott hiányosságok kiküszöbölésére vonatkozó Intézkedési Ter-
vet az alábbiak szerint elfogadja: 
 
1. Az önkormányzat által a központi költségvetésbıl igényelhetı 

normatív támogatás alapjául szolgáló statisztikai adatokat és az 
azokat megalapozó tanügyi okmányokat, nyilvántartásokat 



 13  

elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés alá kell vonni fenntartói 
oldalról is. 

    
Határidı: 2010. augusztus 31., illetve folyamatos 
Felelıs:    Skoda Ferenc aljegyzı 
         Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı 
 
2. Az SZMSZ-ben nem szereplı, de az önként vállalt feladatkörbe 

tartozó és ellátott feladatokat az SZMSZ-ben szerepeltetni kell. 
 
Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs:    Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 
              Skoda Ferenc aljegyzı 
 
3. Az SZMSZ-ben elfogadott és ellátott nem kötelezı feladatokra 
vonatkozóan a mindenkori költségvetési rendelet mellékleteként, 
valamint a mindenkori zárszámadási rendelet mellékleteként azonos 
formában, feladatonként be kell mutatni a bevételek (központi 
bevételek, saját bevételek) és a kiadások mértékét. 
    
Határidı: 2010. augusztus 31., illetve folyamatos 
Felelıs:    Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı 
 
4. Meg kell teremteni a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e, a 

Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezet ügyrendje 
valamint a pénzügyi területen dolgozó köztisztviselık munkaköri 
leírása közötti összhangot. 

 
Határidı: 2010. május 31. 
Felelıs:    Skoda Ferenc aljegyzı 
                 Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı 
 
5. A Polgármesteri Hivatal Számítástechnikai védelmi szabályzatát, 

informatikai stratégiai tervét, szoftver kataszterét aktualizálni kell, 
mellyel egy idıben az informatikai katasztrófavédelmi tervet el 
kell készíteni.  

 
Határidı: 2010. augusztus 31. 
Felelıs:    Skoda Ferenc aljegyzı 
 
6. Az érintett köztisztviselık munkaköri leírásában az egyes 

projektekben, pályázatokban való közremőködés alapján 
konkrétan meg kell határozni az egyes általa ellátandó 
feladatokat, az ahhoz kapcsolódó döntési jogosultságokat. 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs:    Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 
         érintett irodavezetık 
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A képviselı-testület felkéri a város jegyzıjét, hogy az intézkedési 
tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról a 2011. januári ülé-
sen számoljon be. 
 
Határidı: 2011. január 10. 
Felelıs:    Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 
 
Határozatról értesül: az intézkedési tervben érintett felelısök 
                  irattár 

 
 
 

6. 2010. évi összevont közbeszerzési terv jóváhagyása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
Szóbeli tájékoztató 
 
Dr. Bozsolik Róbert: A jogszabály alapján a tervet ha ez szükséges éven belül elsı alkalom-
mal adott év április 30.-ig kell jóváhagyni. Az önkormányzat elnyerte a DDOP-s projekt meg-
valósításának lehetıségét, így a megvalósításhoz szükséges fejlesztési hitelre vonatkozóan 
közbeszerzési kötelezettsége keletkezik. Továbbá szerepeltetni kell a tervben a B-A-P MOK 
intézmény élelmiszer beszerzését, valamint a Cigányárok rekonstrukciós pályázat kivitelezés-
ének közbeszerzését. 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök-helyettese: Bizottságunk tárgyalta és 
elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Elfogadásra ajánljuk.  
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
49/2010.(III.30.) önkormányzati határozata 
 
2010. évi összevont közbeszerzési terv jóváhagyásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete közbeszerzé-
sekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint az elfogadott Köz-
beszerzési szabályzat alapján az önkormányzat 2010. évi összevont 
közbeszerzési tervét a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
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A képviselı-testület a 40/2009.(III.24.), valamint az ezt módosító 
167/2009.(VII.17.) és a 7/2010.(I.21.) KT határozatokat hatályon kí-
vül helyezi. 
 
Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs:   intézményvezetık 
 
Határozatról értesül: intézményvezetık (tervvel együtt) 
       irattár 

 
 
7. Bátaszék város Önkormányzata által fenntartott intézményekben foglalkoztatott, 

valamint a nyugdíjas közalkalmazottak támogatásairól szóló rendelet módosítása 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
  
Szóbeli tájékoztató 
 
Dr. Bozsolik Róbert: A cafetéria szabályzatok elfogadása miatt szükségessé vált a korábban 
e célt szolgáló, a Bátaszék város Önkormányzata által fenntartott intézményekben foglalkoz-
tatott, valamint a nyugdíjas közalkalmazottak támogatásairól szóló rendelet módosítása. E 
rendelet 8. §-át javasoljuk módosítani a természetbeni juttatások hatályon kívül helyezésével, 
illetve pontosítanánk a temetési juttatás nyújtásának szabályait. A rendelet 14. §-ának módosí-
tásával nyugdíjas közalkalmazottak temetési támogatásának szabályait pontosítanánk.  
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: 
Elfogadásra javasoljuk a rendelet-tervezetet.  
 
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Elfogadásra ajánljuk. 
 
Mészáros Vilmosné a Szociális Bizottság elnök-helyettese: Változatás nélkül elfogadásra 
javasolja bizottságunk.  
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök-helyettese: Elfogadásra javasolja 
bizottságunk a rendelet-tervezetet.  
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat a 
Bátaszék város Önkormányzata által fenntartott intézményekben foglalkoztatott, valamint a 
nyugdíjas közalkalmazottak támogatásairól szóló 10/2002.(VI.03.) ÖKR. számú rendelet mó-
dosításáról a jegyzıkönyv mellékletét képezı 7/2010.(IV.06.) önkormányzati rendeletet – 
egyhangúlag, 12 igen szavazattal – megalkotta. 
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8. Tájékoztató a 2009. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesü-
lésérıl 

 Elıterjesztı: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 
 
Szóbeli tájékoztató 
 
Dr. Bozsolik Róbert: A csoport feladatai közé tartozik az Alsónyéki helyi adóztatás ügyinté-
zése is, a 3 fı létszámmal. A hatósági, adóügyi feladatok mellett jelentısen megnövekedett az 
idegen helyrıl kimutatott köztartozások nyilvántartásával, behajtásával kapcsolatos ügyinté-
zésre fordított idı. A 2009. évben 1 370 db bevallás került feldolgozásra 4 940 db a kiadott 
határozatok száma. 31 méltányossági eljárás került lefolytatásra. 5 755 db fizetési felszólítás 
lett kiküldve az adózóknak. Az adóügyben keletkezett ügyiratok száma 9 224 db. A hivatal 
ügyiratainak 45-50 %-át az adócsoport készíti. A beszedett adók adják az önkormányzat saját 
bevételeinek döntı többségét, így meghatározzák az önkormányzati költségvetés finanszíroz-
hatóságát. 2009. évben a helyi adókapcsolatokból, és átengedett adókból származó realizált 
bevétel 646 504 000 Ft. 2009.-os évben az önkormányzatnál az összes folyó évi adóelıírás 
490 464 392 Ft volt ez 2008-ban 183.126.369 Ft. A feldolgozást követıen a helyi adóhatóság 
összes adónemet érintı 2009.évhez kapcsolódó bevétele 488 800 000 Ft, 2008-ban 325 182 
000 Ft mely összeg tartalmazza a vállalkozók december 20-ig teljesítendı feltöltési kötele-
zettségét. 2009. évben a beszedés/kivetés aránya 91 % volt, ami kimagaslóan jó érték. A fel-
töltési kötelezettséggel együtt ez az arány 99 %. 2009. december 31.-én esedékes tartozásból a 
bruttó hátralék összes adó szintjén 57 487 549 Ft, míg 2008. december 31.-én ugyanez az adat 
45 959 451 Ft volt. Magánszemélyek kommunális adója. Az adózók száma 2 526 Fı. Ebben 
az adónemben a folyó évi terhelés 12 402 576 Ft, a folyó évre történt befizetés pedig 11 316 
669 Ft. Így a folyó elıírás/befizetés arány 91%. Vállalkozók kommunális adójánál az éves 
adókivetés 3 309 583 Ft volt. 2009 évre az összes befizetés 2 621 973 Ft. A kivetés/befizetés 
arány 79 % . A 2009. és az azt megelızı évekre való tekintettel megfizetett összes adó 
3 629 613 Ft. A vállalkozók kommunális adó hátraléka 1%. A helyi iparőzési adómértéke 2 
%. Ez az adónem alkotja az Önkormányzat adóbevételeinek 79%-át, ezért itt a teljesülés ki-
emelt jelentısséggel bír. A helyi iparőzési adónál az éves helyesbített adókivetés 420 812 992 
Ft volt. 2009 évre vonatkozó összes befizetés 388 651 522 Ft. A kivetés/befizetés arány 92 %. 
2009. december 31-én az összes hátralék 20 660 000 Ft, ami 35 %-ot tesz ki az összes hátra-
lékból. A 2009. és az azt megelızı évekre való tekintettel megfizetett összes adó 580 343 401 
Ft. Az adózók 41 258 482 Ft adófeltöltést teljesítettek 2009 december 20-val, ami jelentısen 
elmarad a 2008.dec.20-i feltöltéstıl. Az M6-os autópálya építésével kapcsolatban az adóható-
ság sok idı és energia ráfordítással felkutatta a Bátaszék illetékességi területén tevékenységet 
folytató fıvállalkozókat, valamint azok alvállalkozóit. 130 útépítéssel foglalkozó vállalkozót 
szólított fel bejelentkezési, adatszolgáltatási, bevallási és adóelıleg fizetési kötelezettségre. 
2009-ben az iparőzési adó 301 918 435 Ft. Ez az autópályaépítésnek köszönhetı. A további 
évek kiemelt feladata kell legyen az autópálya építésén résztvevı vállalkozók adóellenırzése. 
Az ellenırzés lefolytatása fontos önkormányzati érdek. Gépjármő adó nincs az önkormány-
zatnak adótétel megállapítási joga. Az adózók száma 1.906 db, illetve az adótárgyak száma 
2.644 db, az éves adókivetés 38 385 020 Ft, a folyó évre történı befizetés 33 484 825 Ft, ami 
87 %-os teljesülést jelent. Az összes hátralék 9 929 226 Ft. A 2009. és az azt megelızı évekre 
való tekintettel megfizetett összes adó 36 151 233 Ft. A gépjármőadó hátralék az összes hátra-
lék tekintetében 15%-ot tesz ki.  Ez a fıbb adatok voltak. Megállapítható, hogy az adócsoport 
munkatársai kimagasló teljesítményt produkáltak a 2009. évben. Kezdeményezzük, hogy a 
képviselı-testület, hogy Polgármesteri Hivatal személyi elıirányzatát növelje meg 1.000.000 
Ft + járulékai összeggel, melybıl lehetıség lenne az adóigazgatás területén dolgozó köztiszt-
viselık premizálását finanszírozni. 
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B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök-helyettese: Bizottságunk elfogadásra 
javasolj a határozati javaslatot.  
 
K é r d é s :  
 
Kovács Norbert: Mennyire voltak partnerek a betelepülı vállalkozók az adófizetésbe, és 
hogy az adócsoportnak volt-e külsıs segítsége abban, hogy figyelje a vállalkozók mozgását. 
Kapnak-e ebbıl a jutalomból és hogy ez nettó vagy bruttó összeg.   
 
Dr. Bozsolik Róbert: Adót fizetni senki nem szeret. A Strabag és a Colas bejelentkezett. A 
kollegáim folyamatosan felhívták a figyelmüket, hogy kötelesek az alvállalkozókat bejelente-
ni. És egy ilyen lánc alakult. Kemény levelezésbe kezdtünk, nagyon sok pótlék és bírságolásra 
került sor. Nagyon hatékonyan tudtunk fellépni. Külsıs személyek ezen a területen nem ke-
rültek bevonásra. A 3 fıs adócsoport, az irodavezetı és én irányítottuk. A határozati javaslat-
ban, a bruttó 1 millió Ft és a hozzákapcsolódó járulékok.  
 
Dr. Somosi Szabolcs: M6-os adóbevétel alatti mondta. Külsı vagy belsı megerısítést kelle-
ne. Ez a 302 millió az M6-os köthetı. 160 millió Ft-ot az idei évre tolnak át. Nem vitatja azt, 
h mennyi plusz munkája volt az ott dolgozóknak. Úgy gondolom, hogy ez a 160 millió Ft 
felfelé módosul, akkor azt mondanám, hogy ami felmerül a tavalyi évrıl jóváírás, visszatérítés 
formájában igényként jelentkezik a bevallók részérıl, akkor jelöljünk meg tolig határokat 0-
50 millióig 50-100 millióig és 100 millió Ft fellett, azt az idei évben jutalomként, a ténylege-
sen megdolgozott munka ellenértékeként jelöljük meg és hogy minél nagyobb összeget a ta-
valyi évre írassanak jóvá.  
 
Dr. Bozsolik Róbert: Annyiban korainak tartanám a jutalom vagy az ösztönzı juttatás meg-
állapítást, mert nem tudjuk mennyire hatékonyak. 2011-ben a testületnek meg lesz a lehetısé-
ge, hogy az elmúlt évet figyelembe véve valami prémiumot állapítson meg. Irodavezetı úrra 
fog hárulni, az a feladat, hogy az adó-visszatérítések anyagát összeállítsák. Könyvvizsgálót is 
be tudjuk vonni, ez plusz költséget nem fog jelenteni. A jutalmat a következı évben meg lehet 
állapítani ezek ismeretében. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
50/2010.(III.30.) önkormányzati határozata 
 
a 2009. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról szóló beszámoló el-
fogadásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. évi 
adóigazgatási feladatok teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadja, 
egyben az érintett köztisztviselık munkájának anyagi elismerése ér-
dekében a Polgármesteri Hivatal személyi kiadásai elıirányzatát 
1.000.000 Ft + járulékai összeggel megemeli az önkormányzat 2010. 
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évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére. 
 
Határidı: 2010. április 30. 
Felelıs:  Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 

 
Határozatról értesül: pénzügyi iroda 

     irattár 
 
 

 
9. A helyi önkormányzati kitüntetések és elismerı címek alapításáról és adományozá-

sának rendjérıl szóló rendelet-tervezet megvitatása 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
Szóbeli tájékoztató 
 
Skoda Ferenc: A rendelet-tervezet elsı változata decemberben lett tárgyalva. A KOIS Bi-
zottság vetett fel néhány problémát, amelyek ebbe az átdolgozott anyagba beépítésre kerültek. 
Egy általános kitüntetési rendelet lépne a három rendelet helyébe. A kiváló pedagógus cím 
megmarad, újként épül be pl. a kiváló sportoló, a közbiztonságért, a köz javáért adható cím. 
Darabszám nem lenne szabályozva, hogy évente hány kitüntetés adható, az eljárási szabályok 
az eddigiekhez hasonlóak, május 31-ig kell benyújtani a javaslatokat a KOIS Bizottsághoz, 
azután a képviselı-testület elé, így egy albumot vezetnénk a 3 helyett. A 9. § szabályozza a 
díszpolgári cím adományozását. A Pro-Urbe cím adományozásánál nincs változás. Ez a ren-
delet az idei évben már nem lépne hatályba, csak a jövı évtıl. Az eddig kapott kitüntetések 
maradnak. 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Elfogadásra ajánljuk. 
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: 
Elfogadásra javasoljuk a rendelet-tervezetet.  
 
Mészáros Vilmosné a Szociális Bizottság elnök-helyettese: Változatás nélkül elfogadásra 
javasolja bizottságunk.  
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök-helyettese: Elfogadásra javasolja 
bizottságunk a rendelet-tervezetet.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat Helyi ön-
kormányzati kitüntetések és elismerı címek alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 
a jegyzıkönyv mellékletét képezı önkormányzati rendeletet – egyhangúlag, 12 igen szavazat-
tal – megalkotta. 
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10. A Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjaik” projekt 
megvalósításához szükséges önkormányzati fejlesztési hitel igénybevételérıl szóló 
újabb ajánlattételi felhívás jóváhagyása 

 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
Szóbeli tájékoztató 
 
Dr. Bozsolik Róbert: Az integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjaik projekt 
megvalósításához szükséges 300 millió Ft fejlesztési hitel igénybevételérıl a testület már ko-
rábban döntött. A Kbt. alapján, tekintettel arra, hogy a 4 évre összeszámított kamat-törlesztés 
mértéke meghaladja a nyolc millió forintot, ezért közbeszerzési eljárás keretében kell a hitel-
finanszírozót kiválasztani. A beszerzett információk alapján, a felhasználás célja szerint elté-
rıek a kamatok a hitelösszegre, részajánlat tételre is lesz lehetıség a kiírás szerint. A meghir-
detésre kerülı felhívásban tárgyalás tartására adnánk lehetıséget, az ajánlatok és feltételek 
pontosítása, az eredményes eljárás lefolytatása érdekében. Javasoljuk, hogy az eljárás szakmai 
és törvényi megfelelıségének biztosítása érdekében a Deák Ügyvédi Irodával kössön az ön-
kormányzat szerzıdést. 
 
K é r d é s :  
 
Dr. Somosi Szabolcs: Mennyire versenyképes ez a megbízási összeg amit kötöttünk az ügy-
védi irodával. Felmerül benne, hogy az ügyvédi iroda nagyság rendjét megnézzük, hogy mek-
kora összeget fizetünk nekik. Nem lehet-e közbeszerzéssel beszerezni azt az irodát, de elég 
érdekes a számolás. Tudom, hogy ık vannak ebbe benne a megyébe.   
 
Dr. Bozsolik Róbert: Ez egy érdekes jogi terület. Ennél kisebb olyan 70 milliós közbeszerzé-
si eljárásnak a díja 450.000 Ft. Ez egy 167 millió Ft-os szolgáltatást vásároló közbeszerzési 
eljárás. Helyben szokásos ár szerint került megállapításra. El kellene gondolkodni, hogy egy 
átalány díjas szerzıdést kellene kötni egy közbeszerzési eljárást elfolytató ügyvédi irodával. 
A tarifák sajnos ilyen nagyságrendőek.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 

 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
51/2010.(III.30.) önkormányzati határozata 
 
Közbeszerzési szakértı megbízása fejlesztési hitel közbeszerzésé-
nek bonyolításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testületet a DDOP-
3.1.2/2F-2f-2009-0020. Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási 
hálózat és központjainak kialakítása tárgyú projekttel kapcsolatos ön-
kormányzati fejlesztési célú hitel közbeszerzési eljárásának bonyolí-
tásával a Deák Ügyvédi Irodával (7100 Szekszárd, Jókai u. 22.) bízza 
meg, egyben az errıl szóló, a jegyzıkönyv mellékletét képezı 
500.000 Ft + ÁFA összegő megállapodás jóváhagyja. 
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Határidı: 2010. június 30. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül:  pénzügyi iroda,  
       projektmenedzsment 
                                    Deák Ügyvédi Iroda 
       irattár 

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

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
52/2010.(III.30.) önkormányzati határozata 
 
Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központ-
jának kialakítása (DDOP-3.1.2/2F—2f-2009-0020) projekt kivite-
lezéséhez szüksége fejlesztési hitel igénybevételére vonatkozó 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Bátaszéki in-
tegrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjának kialakítása 
(DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0020) projekt megvalósításához szükséges 
fejlesztési hitel igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárást 
megindítja, egyben az ajánlati felhívást a jegyzıkönyv melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
A képviselı-testület felkéri a város polgármesterét a fejlesztési hitel 
megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
 
Határidı: 2010. június 30. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester  
 
Határozatról értesül: építési és városüz. Iroda 
                                    pénzügyi iroda 
                  Deák Ügyvédi Iroda 
                                    irattár 

 
 
 

11. Ingatlan vásárlásról szóló szerzıdés jóváhagyása 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök-helyettese: Az ingatlant az önkor-
mányzat vásárolja meg. Áfa-mentes összegrıl van szó. Elfogadásra javasolja bizottságunk.  
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Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Elfogadásra ajánljuk.  
 
Dr. Bozsolik Róbert: Társas házi alapító okiratból ki kell tőnni, hogy ez természetben mit 
foglal magában. Az ipartestület magához csatolt egy kis részt. Ezt tulajdon jogilag rendezni 
kell, és ez másik résszel együtt számít megfelelı ingatlannak. Ügyvéd urat szeretnék felkérni 
a szükséges intézkedések megtételére.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
53/2010.(III.30.) önkormányzati határozata 
 
a Bátaszék, Budai u. 35-37. szám alatti ingatlanban található, 
„iroda” ingatlan megvásárlásának jóváhagyásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete; 

1. meg kívánja vásárolni a Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete 
tulajdonában álló 573/1/A/29 hrsz., természetben a 7140 
Bátaszék, Budai u.35-37. szám alatt található, 450/10.000 eszmei 
hányadú, iroda ingatlant 8.000.000 Ft vételárért. 

 
2. a vételár kiegyenlítéséhez szükséges forrást az önkormányzat 

2010. évi költségvetésérıl szóló 4/2010.(III.08) önkormányzati 
rendelet 8. számú melléklet fejlesztési céltartalék keret terhére, 
továbbá az adásvétel lebonyolításához kapcsolódó egyéb 
költségeket az általános tartalék keret terhére biztosítja. 

 
3. felhatalmazza a város polgármesterét, hogy - az ingatlan minden 

jogtól és tehertıl történı mentesítését követıen – adásvételére 
vonatkozó szerzıdést, továbbá a tulajdonjog átvezetéséhez 
szükséges megbízásokra vonatkozó megállapodásokat aláírja 

 
Határidı: 2010. április 15. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: pénzügyi iroda 
                 Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete 
                            Építési és városüzemeltetési iroda 
                                   Irattár 
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12. Könyvvizsgálói szerzıdés jóváhagyása 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök-helyettese: Elfogadásra javasolja 
bizottságunk az elıterjesztést.  
 
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Elfogadásra javasoljuk.  
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
54/2010.(III.30.) önkormányzati határozata 
 
könyvvizsgáló megbízása a Bátaszéki integrált mikrotérségi köz-
oktatási hálózat és központjainak kialakítása tárgyú projekthez 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testületet a DDOP-
3.1.2/2F-2f-2009-0020. Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási 
hálózat és központjainak kialakítása tárgyú projekt könyvvizsgálói 
feladatainak ellátásáról Priger József vállalkozó könyvvizsgálóval 
(7100 Szekszárd, Csalogány u.7.) kötött bruttó 2.604.167,- Ft  össze-
gő szerzıdést a jegyzıkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Határidı: 2011. június 30. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül:  pénzügyi iroda,  
       projektmenedzsment 
                                    Prieger József 
       irattár 

 
 
 

13. Rigler Gyula képviselı interpellációjára adott válasz elfogadása 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök-helyettese: Bizottságunk tárgyalta az 
elıterjesztést, és az alábbi módosítást javasolja elfogadásra, miszerint a képviselı-testület 
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100.000 – 100.000- Ft-os támogatást állapítson meg a Bátaszéki Rendırırs és a bátaszéki 
Polgárır Egyesület részére, üzemanyag támogatásra.. 
 
Rigler Gyula: Részt vettem a pénzügyi bizottság ülésén. Több alternatíva hangzott el. Támo-
gatom a pénzügyi bizottság javaslatát és kérem, hogy a képviselı-testület is támogassa. 
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
A PGB módosító javaslata került megszavazásra, miszerint, a képviselı-testület 100.000 – 
100.000- Ft-os támogatást állapítson meg a Bátaszéki Rendırırs és a bátaszéki Polgárır 
Egyesület részére, üzemanyag támogatásra, melyet képviselı-testület tagjai – 11 igen szava-
zattal, 1 tartózkodás mellett – elfogadtak. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 11 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
55/2010.(III.30.) önkormányzati határozata 
 
a bátaszéki Rendırırs és a bátaszéki Polgárır Egyesület támoga-
tásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bátaszéki 
Rendırırs és a bátaszéki Polgárır Egyesület részére, a 2010. évi 
üzemanyagköltségeik csökkentéséhez 100.000 – 100.000.- Ft, azaz 
Egyszázezer-egyszázezer forint vissza nem térítendı támogatást a vá-
rosi önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános tartalékkerete 
terhére. 
 
A képviselı-testület felkéri a pénzügyi irodavezetıt, hogy a támoga-
tási szerzıdés aláírását követıen gondoskodjon a támogatásnak a 
MÁK-nál vezetett 10046003-01451629 00000000 számlaszámra, il-
letve a Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 
70400012-10000238 számlaszámra történı átutalásáról. 
 
Határidı: 2010. március 10. 
Felelıs:  Skoda Ferenc aljegyzı 
               (a határozat megküldéséért) és 
                Mórocz Zoltán pü.-i irodavezetı 
                (a támogatás átutalásáért) 
 
Határozatról értesül: Rendırkapitányság, Szekszárd 
                                   Rendırırs, Bátaszék 
                                   pénzügyi iroda 
                            irattár 
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14. Szövetség Dél-Tolnáért Egyesülettel kötött megbízási szerzıdés jóváhagyása 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök-helyettese: Hosszú ideig tárgyalta 
bizottságunk ezt a napirendet. Úgy láttuk, hogy a teleházi szolgáltatásra szükség van a város-
ban. De úgy gondoljuk, hogy augusztus 31-ével ezt befejezettnek kell tekinteni, és az önkor-
mányzat megoldást kell találni arra, hogy melyik intézményen belül mőködik majd tovább a 
teleház. A bizottság az alábbi kiegészítéssel (2.) pont) javasolja a határozati javaslatot elfoga-
dásra 2.) A képviselı-testület a Teleház szolgáltatását 2010. szeptember 01-jétıl nem a jelen-
legi helyén kívánja biztosítani, ezért felkéri a város Polgármesterét, hogy a szolgáltatás továb-
bi biztosítása érdekében készítsen javaslatot a júniusi képviselı-testületi ülésre a Teleház át-
helyezésére vonatkozóan. 
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: 
Bizottságunk elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Dr. Somosi Szabolcs: A bizottságon elhangzottak kikerültek az érintettek felé. A bizottsági 
ülésen elmondtam, hogy egy január 4-én aláírt szerzıdést szavazunk meg most. Ezt egy 3 
éves ciklusnak az utolsó 8 hónapját fogadjuk el. Ezt a költségvetésbe jelezni kellett volna, 
hogy mi ezt már egyszer korábban megszavaztuk 2010. augusztus 31-ig.  
 
Dr. Bozsolik Róbert: A Szövetség Dél-Tolna Egyesület az önkormányzat és még számos 
magánszemély tagja. A teleház szolgáltatás fenntartására volt olyan pályázati lehetıség 2008-
ban, hogy tartós foglalkoztatásra lehetett pályázni, 1 fıt 3 évig kellett foglalkozni. Maga a 
megállapodás a polgármester úr részérıl aláírásra került, de mivel testületi döntés is szüksé-
ges, kifizetés még nem történt e vonatkozásban. Az egyesület jelezte, hogy igénybe venné az 
összeget, de errıl döntés még nem született errıl, ezért tárgyalja most a testület. A teleház 
mőködtetése 2010. augusztus 31-én megszőnik. Meg kell nézni, hogy ezt a jövıben hogy tud-
juk mőködtetni.  
 
Kovács Norbert: A KOIS bizottsági ülésen nem szavaztam meg ezt a napirendet. Az egyesü-
let léte nagyon fontos a mővelıdési ház tekintetében, mert nagyon sok nyertes pályázatot ír-
nak.. Aggályom volt, hogy 2008-ban volt a leltározás, ott nem igazán volt megfelelı a part-
nerség. Az elıterjesztést megszavazom.  
 
Bognár Jenı: A döntés alapján 2010. augusztus 31-én a teleház megszőnik. A jelen állás 
szerint ez a könyvtárba kerül majd. Meg kell nézni ezeket a gépeket, hogy milyen állapotban 
vannak. Tudjuk-e bıvíteni és eltudjuk-e helyezni a könyvtárba. Úgy gondolom, ezeket a gé-
peket, ha marad, akkor a ditróiaknak átadjuk.  
 
 
A PGB módosító javaslata került megszavazásra, miszerint a képviselı-testület a Teleház 
szolgáltatását 2010. szeptember 01-jétıl nem a jelenlegi helyén kívánja biztosítani, ezért 
felkéri a város Polgármesterét, hogy a szolgáltatás további biztosítása érdekében készítsen 
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javaslatot a júniusi képviselı-testületi ülésre a Teleház áthelyezésére vonatkozóan, melyet 
képviselı-testület tagjai – egyhangúlag 12 igen szavazattal – elfogadtak. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
56/2010.(III.30.) önkormányzati határozata 
 
a Szövetség Dél-Tolnáért Egyesülettel kötött megbízási szerzıdés 
jóváhagyásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete: 

a.) a város 2010. évi nemzetközi jellegő önkormányzati rendezvé-
nyekre vonatkozó pályázatok megírására, bonyolítására a Szövet-
ség Dél-Tolnáért Egyesülettel (7140 Bátaszék, Szabadság u.4.) 
kötött bruttó 656.000,- Ft  összegő megbízási szerzıdést a jegy-
zıkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

b.) a Teleház szolgáltatását 2010. szeptember 01-jétıl nem a jelenlegi 
helyén kívánja biztosítani, ezért felkéri a város Polgármesterét, 
hogy a szolgáltatás további biztosítása érdekében készítsen javas-
latot a júniusi képviselı-testületi ülésre a Teleház áthelyezésére 
vonatkozóan. 

 
Határidı: 2010. augusztus 31. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: Szövetség Dél-Tolnáért Egyesület 
                                   pénzügyi iroda,  
                                   irattár 

 
 

 
15. Bátaszék város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

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. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Tárgyalta bizottságunk elfoga-
dásra javasolja.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
57/2010.(III.30.) önkormányzati határozata 
 
a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésé-
nek g.) pontjában kapott jogkörében eljárva a Bátaszék Város Képvi-
selı-testület Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításá-
ról szóló – és a határozat mellékletét képezı – módosító okiratot 
2010. május 01-jei hatállyal elfogadja. 
 
Határidı: 2010. április 05. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
               (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül:  MÁK illetékes Igazgatósága 
                                   irattár 

 
 

 
 

16. Bonyhád-Bátaszék városok közötti szakaszra megrendezett futóverseny támogatá-
sa 

 Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök-helyettese: Bizottságunk javasolja az 
50.000 Ft összegő támogatást elfogadásra.  
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: 
Bizottságunk a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
Bognár Jenı: Kérem a KOIS bizottságot, vegyen részt a rendezvény koordinálásában. 
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
58/2010.(III.30.) önkormányzati határozata 
 
Bátaszék-Bonyhád városok közötti szakaszon megrendezett futó-
verseny támogatásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete: 

a.) a Bátaszék-Bonyhád városok közötti szakaszon – 2010. május 
hónapban – megrendezésre kerülı futóversenyt 50.000 Ft-tal tá-
mogatja a város 2009. évi költségvetésének, „egyéb szervezetek 
támogatása" költséghelye terhére. 

b.) egyúttal felkéri a pénzügyi iroda vezetıjét, hogy gondoskodjon a 
támogatás összegének a bonyhádi Atlétikai Club (Bonyhád, Kos-
suth u. 4., adószám: 18854701-1-17) Völgység- Hegyhát Taka-
réknál vezetett 71800013-11308591 számú bankszámlájára törté-
nı átutalásáról. 

 
Határidı: 2010. március 15.  
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
     (a határozat megküldéséért) 
                Mórocz Zoltán pü.-i irodavezetı 
                (a támogatás átutalásáért) 
 
Határozatról értesül: Bonyhádi Atlétika Klub 
 pénzügyi iroda 
                                    irattár 

 
 

 
17. Feladat-ellátási megállapodások módosításának jóváhagyása 
 Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Mészáros Vilmosné a Szociális Bizottság elnök-helyettese: A határozati javaslatot elfoga-
dásra javasolja bizottság.  
 
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Elfogadásra javasolja bizottsá-
gunk. 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
59/2010.(III.30.) önkormányzati határozata 
 
a gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására kö-
tött feladat-ellátási megállapodás módosításának jóváhagyásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szekszárd és 
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (7100 Szekszárd, Tartsay u. 10.) és 
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 
(7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.) között a gyermekjóléti és szociális 
alapszolgáltatási feladatok ellátására létrejött és a 27/2008.(III.04.) KT 
határozattal jóváhagyott feladat-ellátási megállapodás 2. számú módosí-
tását – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja. 
 
Határidı: 2010. április 05. 
Felelıs:  Skoda Ferenc aljegyzı  
              (a határozat megküldéséért)  

 
Határozatról értesül: Szekszárd és Térsége TKT Msz, Szd 

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

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
60/2010.(III.30.) önkormányzati határozata 
 
a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására kötött feladat-
ellátási megállapodás módosításának jóváhagyásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szekszárd 
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (7100 Szekszárd, Tartsay u. 
10.) és a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás 
(7100 Szekszárd, Mérey u. 33-37.) között a szociális alapszolgáltatási 
feladatok ellátására létrejött és a 28/2008.(III.04.) KT határozattal jó-
váhagyott feladat-ellátási megállapodást – a határozat melléklete sze-
rinti tartalommal – jóváhagyja. 
 
Határidı: 2010. április 05. 
Felelıs:  Skoda Ferenc aljegyzı  
              (a határozat megküldéséért)  
 
Határozatról értesül: Szekszárd és Térsége TKT Msz, Szd 
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18. Szekszárd megyei jogú város önkormányzatával kötött társulási megállapodás mó-
dosítása 

 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
Szóbeli tájékoztató 
 
Dr. Bozsolik Róbert: A hulladék elszállításában átálltunk az Alisca Terra Kft. által nyújtott 
heti szállításra, melynek költségeit a lakosság közvetlenül fizet. Megszüntettük az ideiglenes 
lerakókat, elhelyeztük a szelektívgyőjtı szigeteket. Mindent elkövetünk a már megépült hul-
ladékudvar mielıbbi üzembe állítására, a jelenleg észlelt problémák megszüntetése érdeké-
ben. Jelentıs feladat vár ránk az év hátralévı részében, mégpedig a 2009. nyarán bezárt sze-
méttelep rekultivációja kapcsán. Egyrészt a várhatóan elhelyezésre kerülı mintegy 40.000 m3-
nyi hulladék beszállítását kell zökkenımentesen leszervezni, másrészt a rekultiválásból eredı 
gazdasági elınyöket kell az önkormányzat részére maradéktalanul kiaknázni a korábban meg-
hozott testületi határozatok szerint. Javasoljuk, hogy a szekszárdi önkormányzattal megkötött 
társulási megállapodás elıterjesztett módosításával vonjuk vissza a bátaszéki szeméttelep ke-
zelésére vonatkozó jogosítványokat az Alisca Terra Kft-tıl annak érdekében, hogy a 
rekultiválással kapcsolatos döntéseket a képviselı-testület tudja meghozni. 
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök-helyettese: A határozati javaslatot 
bizottságunk elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Elfogadásra javasolja bizottsá-
gunk. 
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 

 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
61/2010.(III.30.) önkormányzati határozata 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzatával kötött hulla-
dékgazdálkodási társulási megállapodás módosításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött és a 97/2007.(V.22.) 
KT számú határozattal jóváhagyott hulladékgazdálkodási társulási 
megállapodás V. számú módosítását – a jegyzıkönyv melléklete sze-
rinti tartalommal – jóváhagyja. 

Határidı:  2010. április 1. 
Felelıs:    Bognár Jenı polgármester 
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                (a megállapodás aláírásáért)  
 
Határozatról értesül: Szekszárd MJV polgármester 
                                   pénzügyi iroda 
                  irattár 

 
 
 
19. Az integrált oktatási központok projekt megvalósításához kapcsolódó egyes szer-

zıdések módosítása 
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk tárgyalta elfoga-
dásra javasolja a két határozatot. 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök-helyettese: A határozat javaslatokat 
bizottságunk elfogadásra javasolja.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 

 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
62/2010.(III.30.) önkormányzati határozata 
 
DDOP–3.1.2/2F–2008–0028 projekt kiviteli tervdokumentációi-
nak tervellenırzésére vonatkozó szerzıdés módosításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı–testülete a Fürman 
Kft-vel (7100 Szekszárd, Bródy köz 1.) a „Bátaszéki Integrált 
mikrotérségi közoktatási hálózat és központjának kialakítása” címő 
DDOP-3.1.2/2F-2008-0028 projekt kiviteli tervdokumentációinak 
tervellenırzési munkáira vonatkozó és a 163/2009.(VIII.17.) KT ha-
tározatával jóváhagyott szerzıdés I. számú módosítását a jegyzı-
könyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidı: 2010. május 15. 
Felelıs:    Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: Fürman Kft. 
      pénzügyi iroda 
      építési és városüzemeltetési iroda 
      projektmenedzsment 
      irattár 
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
63/2010.(III.30.) önkormányzati határozata 
 
DDOP–3.1.2/2F–2008–0028 projekt mőszaki ellenıri feladatok el-
látására vonatkozó szerzıdés módosításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı–testülete a Fürman 
Kft-vel (7100 Szekszárd, Bródy köz 1.) a Bátaszéki Integrált 
mikrotérségi közoktatási hálózat és központjának kialakítása” címő 
DDOP-3.1.2/2F projekt kivitelezésének mőszaki ellenırzésére vonat-
kozó és a 136/2009.(V.26.) KT határozatával jóváhagyott szerzıdés I. 
számú módosítását a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal jó-
váhagyja. 
 
Határidı: 2010. május 31. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: Fürman Kft. 
      pénzügyi iroda 
      építési és városüzemeltetési iroda 
      projektmenedzsment 
      irattár 

 
 
 
20. A Farkas Miklósné méltányossági kérelme (ZÁRT ülésen) 

 Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı  
 
 
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 – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
64/2010.(III.30.) önkormányzati határozata 
 
Farkas Miklósné méltányossági kérelmérıl 
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete Farkas Miklósné 
Bátaszék, Táncsics u. 27. szám alatti lakos kérelmére, a bátaszéki 119 
hrsz-ú ingatlan értékesítésére 1994. decemberben aláírt szerzıdésbıl 
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eredıen fennálló összesen 99.134 Ft összegő vételár hátralék és kése-
delmi kamat megfizetésétıl eltekint. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a 
vételár hátralék biztosítását szolgáló jelzálogjog, valamint elidegení-
tési és terhelési tilalom törlése iránt intézkedjen. 
 
Határidı: 2010. április 15. 
Felelıs:    Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: Farkas Miklósné 
                 pénzügyi iroda 
                 irattár 

 
 
 
Bognár Jenı: Április 20-án és 27-én zöldhulladék elszállítására. Április 13-án lomtalanítás 
lesz, kérek mindenkit akkor zöldhulladékot ne tegyenek ki. Április 11-én kerül sor az orgona 
felszentelésére. Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal hozzájárultak ahhoz elkészül-
jön az orgona, külön a Duna-Mecsek Alapítványnak. Ez nagy dolog Bátaszék életében. 16-án 
este Sepsiszentgyörgyi színjátszó csoport elıadására kerül sor. Mindenkinek Áldott Kegye-
lemteljes Húsvéti Ünnepeket kívánok.  
 
 
 
Mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt, így a testületi ülést Bognár Jenı polgármester úr 
16.20-kor bezárta. 

 
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 

 
 Bognár Jenı Dr. Bozsolik Róbert  
 polgármester jegyzı, címzetes fıjegyzı 
 
 
 
 
 
Készült: 2010. 04. 30-án ………………… 

Ellenırizve: 2010. 05. 05-én ………………………. 

Hitelesítve: 2010. ……………….. 


