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J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 
 
mely készült Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 31-én,  
14 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, Mészáros Vilmosné, Partiné Harcsa Mag-
dolna, Péter Gábor, Péter Géza, Dr. Somosi Szabolcs, Sümegi József 
Tresz Gábor, képviselık (összesen: 12 fı) 

 
Távol maradt:  Kovács Norbert, Rigler Gyula 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, 
 Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı, 
 Kemény Lajos mb. fıigazgató, 
 Kiss István Lászlóné óvodavezetı, 
 Mészáros István igazgató, 
 Borosné Simon Zsuzsanna Gk. vezetı, 
 Sági Lajosné könyvtárvezetı, 
 Príger József könyvvizsgáló 
  
 
A képviselı-testületi ülés egyperces néma felállással kezdıdött, tisztelettel emlékezve a na-
pokban elhunyt Glöckner Jánosra, aki városunk Pro-Urbe kitüntettje volt. 
 
 
Bognár Jenı polgármester úr köszönti a képviselı-testület tagjait, majd megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, mivel 11 képviselı jelen van. Ezután javaslatot tesz a meghívóban sze-
replı napirendi pontokra, azzal a módosítással, hogy a 13. napirendi pontot Kovács István 
bérleti díj elengedése iránti kérelmét vegyük le a napirendek közül, 13. új napirendként 
kerüljön felvéve A Bátaszéki Rendırırs támogatásáról szóló önkormányzati határozat 
módosítása és 14. napirendként a Református egyház kérelmét vegyük fel. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendi javaslatokat – 
egyhangúlag, 11 igen szavazattal,– elfogadta, így a testületi ülés napirendje az alábbiak sze-
rint alakult: 
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N a p i r e n d  e l ı t t  
 
• Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevé-

kenységrıl valamint az elızı üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett in-
tézkedésekrıl  
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
• Kérdések 
 
• Interpellációk, bejelentések 
 
 
N a p i r e n d i  p o n t o k :  
 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi költségvetésének elsı félévi helyzetérıl 
(138 sz. elıterjesztés)  

2. Oktatási –nevelési intézmény beszámolója a 2009/2010. nevelési évrıl valamint a 
2010/2011. nevelési elıkészületeirıl, a tanév fıbb feladatairól 

 (146. sz. elıterjesztés)  
3. B-A-P MOK Alapító Okiratának módosítása 

(141.sz. elıterjesztés) 
4. Mozi tér szennyvíz-csatorna rekonstrukciója 

(139.sz. elıterjesztés) 
5. Vállalkozási szerzıdés módosításának jóváhagyása 

(140.sz. elıterjesztés) 
6. Az állatok tartásának szabályairól szóló rendelet módosítása 

(142. sz. elıterjesztés) 
7. Bursa-Hungarica Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához csatlakozás 

(143. sz. elıterjesztés)  
8. Bezerédj utcai buszöböl kialakításához szükséges forrás biztosítása 
 (144. sz. elıterjesztés) 
9. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 5. 

számú módosítása 
(145.sz. elıterjesztés) 

10. Csapadékvíz elvezetı árkok kialakításának jóváhagyása 
(147. sz. elıterjesztés) 

11. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása 
(148. sz. elıterjesztés) 

12. Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása 
(149. sz. elıterjesztés) 

13. A Bátaszéki Rendırırs támogatásáról szóló önkormányzati határozat módosítása 
(153. sz. elıterjesztés) 

14.  Református egyház kérelme 
(szóbeli elıterjesztés) 

15. Hargitai Józsefné elemi károsult támogatása (ZÁRT ülésen) 
(150. sz. elıterjesztés) 

16. Rohmann György elemi károsult támogatása (ZÁRT ülésen) 
(107.sz. elıterjesztés) 
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N a p i r e n d  e l ı t t  
 
• Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevé-

kenységrıl valamint az elızı üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett in-
tézkedésekrıl  
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
 
Bognár Jenı: Legjelentısebb dolog július 16-18 között az euró-móka megszervezése. Visz-
szajelzéseket megkaptuk polgármester uraktól a csapatokról. Akik ebben részt vettek rendkí-
vül magas szintő munkát vállaltak fel és ez nagyon jól sikerült. Errıl a helyrıl is a testület, 
képviselı társaim nevében is köszönjük a szervezıknek, a játékosoknak. Külön érdem, hogy 
ezt a fiatalok szervezték azok a fiatalok, akik most 28-án Tamásiban szintén a kiírásnak meg-
felelıen kiállították a csapatot és megnyerték a versenyt és Mátyás János révén 2. helyezést 
értek el a fızıversenyben. Gratulálok ennek a fiatal lelkes csapatnak. 20-án rendkívüli testüle-
ti ülés volt. Augusztus 1-jén Böjte Csaba testvér látogatott Bátaszékre, közel 600 ezer forintot 
győjtöttünk az árva gyereknek. Augusztus 6-án Dr. Pató József emléktornán vettünk részt 
Kisdorogon. Abban egyeztünk meg, hogy ez az emléktorna egyik évben Kisdorogon, másik 
évben Bátaszéken kerül megrendezésre. Nagyon megható, szép rendezvény volt. Augusztus 
19-22. között iszonyatos rendezést igényelt Bátaszék várossá avatásának 15. évfordulója. Na-
gyon köszönöm a szervezıknek, a rendezıknek. Köszönöm az iparosoknak a nagyon pozitív 
hozzáállást. Jól sikerült rendezvényen vagyunk túl. Szeretném tájékoztatni a képviselı társai-
mat, hogy tárgyalásban vagyunk a Lidl áruházzal. Mindenféleképpen szeretnénk azt elérni, 
hogy a csapadékvíz-elvezetése megtörténjen a Lajvéri árokba. Az iskola és a Gimnázium 
visszaszámlálása megkezdıdött, reméljük, hogy 6-án minden további nélkül elkezdıdik a 
tanítás, csütörtökön kerül átadásra a vadonatúj konyha. Az óvoda átadására az utolsó megál-
lapodás szerint október 15-e környékén kerül sor. 
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 11 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
151/2010.(VIII.31.) önkormányzati határozata 
 
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 
tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 190/2009. 
(IX.26.), 177/2009. (IX.01.), 242/2009.(XII.22.), 249/2009. (XII.22.) 
KT. számú határozata, a 16/2010. (I.26.), 51/2010.(III.30.), a 
52/2010. (III.30.), a 97/2010. (V.25.), 99/2010.(V.25.), 108, 
109/2010.(V.26.), a 112, 113/2010.(VI.29.), a 115/2010.(VI.29.), 
118, 119, 120, 121, 122/2010.(VI.29.), 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 132/2010.(VI.29.), a 135/2010.(VI.29.) 138/2010. (VI.29.), 
139/2010. (VII.06.), 141, 142/2010. (VII.20.), 145, 146, 147, 
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148/2010. (VII.20.) önkormányzati határozata lejárt határidejő hatá-
rozatok végrehajtásáról, a 12/2010.(VI.30.) a 13/2010.(VI.30.) és a 
14/2010.(VI.30.) önkormányzati rendeletek kihirdetésérıl, valamint a 
két ülés közötti tevékenységrıl szóló szóbeli tájékoztatót elfogadja, a 
megtett végrehajtási intézkedéseket jóváhagyja. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 98/2010.(V.25.) önkormányzati hatá-
rozat végrehajtásának határidejét 2010. december 31-re, a 116/2010. 
(VI.29.) önkormányzati határozat végrehajtásának határidejét 2010. 
október 31-re módosítja.  

 
 

 
N a p i r e n d i  p o n t o k  t á r g y a l á s a : 
 
1. Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi költségvetésének elsı félévi helyzetérıl 

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 Közmővelıdés, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A 
bizottság a határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Kostyálné dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a határozati ja-
vaslatot elfogadásra javasolja, továbbá az alábbi határozati javaslatot terjeszti be elfogadásra: 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2010. évi költségveté-
sérıl szóló 4/2010. (III.08.) önkormányzati rendeletben megállapított átmeneti segélyek 
keretösszegét a Besigheim városától kapott adomány összegével, 1.500 euró összeggel 2010. 
szeptember 1-tıl megnöveli. 
Felhatalmazza a város jegyzıjét, hogy a költségvetési rendeletmódosítását a következı ülés-
re terjessze be. 
 
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot 
változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Príger József: Ez elsı félévi bevételek és kiadások között van némi eltérés. Ez részben azzal 
függ össze, hogy a beruházások finanszírozása utólagosan történik. A másik dolog az, hogy 
teljes idıarányosan tulajdonképpen a mőködési bevételek és kiadások nagyjából egyensúlyba 
hozhatók olyan szempontból, hogy ott is a tényleges kiadás magasabb volt, mint a tényleges 
bevétel elsısorban ennek a finanszírozására rendelkezésre állt a múlt évi pénzmaradvány. 
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Mőködési bevételek ilyen módon teljes mértékben fedezik a kiadásokat. Összességében azt 
lehet mondani, hogy féléves szinten nehéz megmondani, nehéz azt biztosítani, hogy idıará-
nyosan merüljenek fel a költségek természetesen a bevételek is. Voltak bevételi források, 
amelyek az elsı félévben nagyobb volumenura realizálódnak vannak olyanok, amelyek a má-
sodik félévben állnak rendelkezésre. Kiadásoknál is azt lehet elmondani, hogy bizonyos ki-
adási elıirányzatok nem pontosan úgy jelennek meg, hogy féléves szinten az éves mértéknek 
megfelelıen. Gondolok itt a főtés, világításra. Ez egész biztosan az elsı félévben magasabb 
összegben mutatkozik. Ebbıl adódik részben az is, hogy a mőködési kiadások az elsı félév-
ben meghaladták az idıarányos részt. A költségvetés összeállításakor természetesen teljes 
pontossággal nem lehetett megállapítani, hogy milyen árhatások lesznek 2010-es évben.  
A bevételekkel kapcsolatban is lehetne mondani, elsısorban a helyi adóban az iparőzési adót 
illetıen, amikor a tervezés készült, akkor még nehéz volt megítélni, hogy iparőzési adóból 
milyen volumen fog befolyni. A májusi elszámolásnál derült ki az, hogy ami számításba lett 
véve az valószínő ebben az évben nem teljesíthetı. Erre mondtam azt, ettıl függetlenül pénz-
ügyi problémát nem fog okozni ez az egész költségvetés finanszírozhatóságát jelentıs mér-
tékben nem fogja befolyásolni elsısorban azért, mert a múlt évben lévı tartalékok biztosítékot 
nyújtanak arra, hogy ez évben a költségvetés különösebb probléma nélkül finanszírozható 
legyen. Felhalmozási bevételek alacsony teljesítése pénzügyileg alacsony teljesítést mutatnak, 
az elsısorban nem a beruházás kivitelezésébe, megvalósításával kapcsolatosan függ össze 
elsısorban, hanem az utólagos pénzügyi elszámolást illetıen.  
Különösebb probléma ebben az évben a költségvetés finanszírozásában nem várható. Normá-
lis finanszírozást az önkormányzat biztosítani tudja. 
 
(Dr. Szabó Ákos alpolgármester megékezett 1415-kor, 12 fı szavaz) 
 
Dr. Bozsolik Róbert: Gyakorlatig a könyvvizsgáló nagyon jól összefoglalta az önkormányzat 
elsı félévi gazdálkodásának azokat a neuralgikus pontjait, amelyek 2010-ben befolyásolták a 
gazdálkodás elsı féléves alakulását. Talán két dolgot említenék meg az egyik gyakorlatilag az 
áfával kapcsolatos kérdéskörök, hiszen ezek is jelentısen befolyásolták a dologi kiadásoknak 
az alakulását, hiszen itt is egy fordított áfás fizetési kötelezettség miatt nem idıarányosan tel-
jesülnek az áfa kiadások. A másik az, hogy bizonyos költségvetési helyeken belsı átrendezı-
dés okoz arányaiban eltérést a féléveshez képest. Viszont ennek az az oka, hogy a költségve-
tés tervezésekor bizonyos feladatokon egy összegben terveztünk meg felhalmozási kiadásokat 
meg dologi jellegő kiadásokat. Ezeknek a teljesülése év közben pedig átalakulnak és felhal-
mozási fejlesztési kiadások között dologi kiadások között és személyi kiadások között jelenik 
meg. A könyvvizsgáló által elmondott korrekciós tételek közül egyedül az energiakiadások 
azok, amelyek a költségvetést negatívan befolyásolják. Ezeknek a finanszírozása általános 
tartalék keret terhére fog történni. Költségvetés fıösszegét és általános tartalékot nem fogja 
befolyásolni. Tartalékok kérdéskörével kapcsolatban az önkormányzat gazdálkodása és a 
költségvetés összeállítása stabil. Hiszen közel 94 millió forint körül van a tartalék mértéke, 
ami jelentıs része céltartalék. 41 millió forint általános tartalékkal rendelkezünk. Úgy gondol-
juk, hogy az idáig összeállított költségvetés, ha nem jön közbe semmi biztonságosan és stabi-
lan biztosítja az önkormányzat gazdálkodásához szükséges feltételeket és féléves teljesülés is 
arra enged következtetni, hogy ebben a formában ez a költségvetés végigvihetı és a képvise-
lı-testület olyan költségvetést tud átadni a választások után, ami stabilan és megbízhatóan 
tükrözi a város gazdálkodásának és pénzügyi helyzetét. 
 
 
Bognár Jenı: A könyvvizsgáló úr és jegyzı úr is pontosan vázolta, hogy jelen pillanatban  
ezeket a számokat lehetett produkálni. Szerencsére látjuk azt, hogy tartható lesz a költségvetés 
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azt amit az elmúlt évben elvettek tılünk, ugye nagyobb volt az iparőzési adóbevétel most 
majd kompenzálni fogják remélhetıleg 70 millió forintara számolunk. Különösebb likviditási 
gondok nélkül tudtuk eddig levezényelni. Mindazok, akik a beruházással foglalkoznak azért 
ez hatalmas munkát jelent.  
 
 
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 
152/2010.(VIII.31.) önkormányzati határozata 

az önkormányzat 2010. évi költségvetésének elsı féléves gaz-
dálkodásáról szóló beszámoló megvitatásáról 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 
10. § (1) bekezdésének d.) pontjában kapott jogkörében eljárva a 
városi önkormányzat 2010. évi költségvetésének elsı féléves 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felkéri az intézmények vezetıit, hogy az intézmények mőködte-
téséhez szükséges pótelıirányzat igényeiket illetve az egyes 
költséghelyek közötti átcsoportosítási kérelmüket 2010. szep-
tember 10-ig jelezzék. 
 
Határidı: folyamatos, illetve 2010. szeptember 10. 
Felelıs:   Dr. Bozsolik Róbert címzetes fıjegyzı 
                 (a határozat megküldéséért) és 
                  intézményvezetık  
                 (a határozat végrehajtásáért) 
 
Határozatról értesül: intézményvezetık,  
                                   pénzügyi iroda 
 
 
 

Polgármester úr a szociális bizottság módosító indítványát szavaztatja meg miszerint, 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2010. évi költségveté-
sérıl szóló 4/2010. (III.08.) önkormányzati rendeletben megállapított átmeneti segélyek 
keretösszegét a Besigheim városától kapott adomány összegével, 1.500 euró összeggel 2010. 
szeptember 1-tıl megnöveli. Felhatalmazza a város jegyzıjét, hogy a költségvetési rendelet-
módosítását a következı ülésre terjessze be. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
153/2010.(VIII.31.) önkormányzati határozata 
 
költségvetési bevétel átcsoportosításáról  
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az ön-
kormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 4/2010.(III.08.) 
önkormányzati rendeletben megállapított átmeneti segélyek ke-
retösszegét a Besigheim városától kapott adomány összegével, 
1.500 euró összeggel 2010. szeptember 1-tıl megnöveli. 
 
Felhatalmazza a város jegyzıjét, hogy a költségvetési rendelet 
módosítását a következı ülésre terjessze be. 
 
Határidı: 2010. szeptember 30. 
Felelıs:    Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 
 
Határozatról értesül: Szociális Bizottság 
                                   pénzügyi iroda 
                                   irattár 

 
 
 
 
2. Oktatási-nevelési intézmény beszámolója a 2009/2010. nevelési évrıl valamint a 

2010/2011. nevelési év elıkészületeirıl, a tanév fıbb feladatairól 
Elıterjesztı: Kemény Lajos fıigazgató 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Kemény Lajos: Három témakörben szeretnék tulajdonképpen a beszámolóról, illetve az in-
tézményrıl szólni. Az egyik az arról szól, hogy az elmúlt év volt egy induló éve az integrált 
intézménynek. Új intézményrıl, új struktúráról van szó és ennek a munkálatait az együttgon-
dolkodást az együttmőködést kellett kialakítani. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez az egy 
év ez tökéletesen elegendı volt ahhoz, hogy minden területben, ami az oktatáshoz tartozik 
tökéletesen létrejöttek azok a rutinok, azok az eljárások, amik egyébként ilyen integrált in-
tézmény mőködéséhez szükségesek. Azt gondolom, hogy a legfontosabb területeken, amelyek 
a mőködéshez a problémamentességéhez szükséges már kialakultak és létrejöttek. Bízom ab-
ban, hogy a következı tanév ezeknek az utómunkálatait fogják jelenteni. A másik, amirıl 
szeretnék szólni magának a beszámolónak a mőfajai. Kezdetektıl fogva nem nagyon tetszett 
az a beszámolói struktúra, amelyet a Kistérség kért tılünk, és amelyre már második éve kel-
lett átállnia minden intézménynek a kistérségben. Az egyik tulajdonképpen az, hogy nagyon 
érzıdik rajta Szekszárd város által megkövetelt követelményeknek a struktúrája. Gyakorlati-
lag, amit a Szekszárd város kért korábban az intézményeitıl nagyrészt azok a pontok, azok a 
részek kerültek a kistérség összes intézményéhez. Nálunk nem volt szokás, hogy év végén egy 
pedagógiai beszámoló készítésekor pénzügyi beszámolókat készítsünk. És még sok olyan 
apró dolgot tudnék felsorolni, amely nem a mi mőfajunk volt a korábbi években, amihez hoz-
zászoktunk. Ez tulajdonképpen csak egy általános megjegyzés azt is el szeretném mondani, 
hogy miután rutinos vezetıtársak voltak, akinek ezeket a beszámolókat az egyes intézmény-
egységekre vonatkozóan a tanév végén el kellett készíteni, amikor beérkeztek a beszámolók 
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rájöttem arra, hogy az egyes intézményegység-vezetık ugyanazon kérdéskörnél nem biztos, 
hogy azonos mélységben, struktúrában dolgozták fel az egyes kérdéseket, de egyébként teljes 
mértékben feldolgozták. Emiatt lehet, hogy a következı évben egy picit még részletesebbé 
kell tenni ezeket a beszámolókat, azaz gyakorlatilag meg kell állapodnunk majd egymás kö-
zött azzal, hogy milyen mélységben és milyen területekben térjünk ki, amikor majd a beszá-
molót készítjük azért, hogy az egyes intézményegységekbıl tulajdonképpen azonos struktúrá-
val jelenjen meg mindaz a terület, amit a beszámoló kér. A harmadik, amirıl szólni kell, az 
szintén nem tartalmazza a beszámoló a tanév elıkészítésének a dolgai. A személyi feltételek-
rıl mindazok az igények szükségletek, amelyek létszámváltozások miatt szükséges volt, hogy 
meghirdessünk állásokat, ezek nagy része betöltésre került. Sajnos el kell mondanom azt, 
hogy többszöri nekirugaszkodásra sem sikerült például a gimnáziumban matematika-fizika 
szakos egyetemi végzettségő tanárt szerezni. Itt már észlelhetı az a fajta természettudomá-
nyos tanárhiány, amelyrıl országosan lehet hallani. Nem volt reagálás erre az álláshirdetésre. 
Nem tudtuk betölteni, de igazgató úrral egyeztetve meg tudtuk oldani. A személyi feltételek 
rendelkezésre állnak, a tárgyi feltételek a tanév indításához szükséges utolsó lépések azok 
rohamléptekben zajlanak ma is. 
Remélhetıleg az étkeztetés szolgáltatásával és a tanítás megkezdésével ténylegesen elkezdı-
dik a tanév szeptember 6-án. 
 
 
Bizottság véleménye:  
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdés, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A 
bizottság a határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Bognár Jenı: Az elkövetkezı hetekre türelmet, toleranciát kérek a tanulóktól, pedagógusok-
tól a szülıktıl. 6-án el fog indulni az oktatás, nem zökkenımentesen, de a cél érdekében én 
úgy gondolom, mindenkinek tudomásul kell venni, mert azt már látni lehet, hogy gyönyörő 
lesz az óvoda, bölcsıde, a gimnázium és ha kicsit késıbb is fog befejezıdni az új szárnya az 
általános iskolának, az is gyönyörő impozáns lesz. Az, hogy 1-jén nem tudunk kezdeni az 
egyszerően abból adódik, hogy ezt a munkát rövidebb idı alatt nem lehetett elvégezni. Egy-
szerően a technológia nem engedte. Gyönyörő intézménybe fognak majd a pedagógusok dol-
gozni több 10 millió nagyságrend értékő eszközökkel dolgozni és ez mind a gyerekeink érde-
keit fogják hosszútávon szolgálni. Szeretném megköszönni azt a munkát, amelyet végzett az 
iskolavezetés és végeznek a pedagógusok. 
 
 
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban 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 
154/2010.(VIII.31.) önkormányzati határozata 

 
a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, 
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, 
Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat 2009/2010-es nevelési 
évrıl/tanévrıl szóló beszámolójáról, valamint a 2010/2011-es 
nevelési év/tanév elıkészítésérıl, terveirıl 

 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közok-
tatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 104 § (5) bekezdésének felha-
talmazása alapján, valamint a Bátaszék- Alsónyék-Pörböly Ön-
kormányzatainak Mikrotérségi Integrált Oktatási Intézmény-
fenntartó Társulás megállapodás alapján megtárgyalta a B-A-P 
Mikrotérségi Nevelési - Oktatási Központ 2009/2010-es nevelési 
év/tanév munkájáról szóló, valamint a 2010/2011-es nevelési 
év/tanév elıkészületeirıl, terveirıl szóló beszámolóját és a követ-
kezı határozatot hozta:  

1. A képviselı-testülete a Társulási Tanács részére elfogadásra a 
Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Álta-
lános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium 
és Pedagógiai Szakszolgálat 2009/2010-es nevelési év, tanév 
munkájáról szóló, valamint a 2010/2011-es nevelési év/tanév elı-
készületeirıl, terveirıl szóló beszámolóját. 

2. A képviselı-testület egyetért azzal, hogy a B-A-P 
Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ fıigazgatója külön fi-
gyelmet szenteljen a 2010/2011-es nevelési év/tanév során, a kivi-
telezések miatt szükségessé váló szervezési feladatokra, az okta-
tás minél zökkenı-mentesebb megszervezése érdekében, valamint 
a mikrotérségi közoktatási központ szolgáltatásainak és struktúrá-
jának minél hatékonyabb mőködtetésére. 
 
Határidı: 2010. október 30. 
Felelıs: Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: fıigazgató, óvodai és gimnáziumi int.                  
                                   egység vezetık 
                                 oktatási referens 
                                 irattár 

 
 
 
3. B-A-P MOK Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 
   
 
Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett. 
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Bizottságok véleményei:  
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdés, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A 
bizottság a határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
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, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
155/2010.(VIII.31.) önkormányzati határozata 

Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, 
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, 
Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat elnevezéső intéz-
mény Alapító Okiratának módosításáról 
 
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) be-
kezdésének g.) pontjában kapott jogkörében eljárva a Bátaszék-
Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Is-
kola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és 
Pedagógiai Szakszolgálat elnevezéső intézmény Alapító Okira-
tának módosításáról szóló – és a határozat mellékletét képezı – 
módosító okiratot – 2010. szeptember 30-i hatállyal - elfogadja. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 140/2010.(VII.20.) önk.-i határo-
zatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidı: 2010. szeptember 05. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
               (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül:  B-A-P MOK fıigazgatója 
                                  MÁK illetékes Igazgatósága 
                                  irattár 
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4. Mozi tér szennyvíz-csatorna rekonstrukciója 
Elıterjesztı: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 
   
 
Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett. 
 
 
Bizottság véleménye:  
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot 
változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Péter Géza: Régi problémát próbálunk meg orvosolni a Mozi téren illetve Bátaszék déli ré-
szén. Nagyobb csapadék után a végátemelı nem képes leüríteni a hálózatot és ezért több he-
lyen az aknából kiáramlik a víz, tekintettel arra, hogy nagyon sokan a szennyvízrendszerbe 
vezetik be a csapadékvizüket. Folyamatban van egy hálózat ellenırzés füstölés, ahol megpró-
báljuk a csapadékvíz bevezetéseket megszüntetni. Régi elképzelés volt, hogy egy párhuzamos 
vezetéket kiépítünk egészen a szennyvíztelepig, az 56-os út rekonstrukciója folyamán már 
200 m-es szakasz megépült, itt kellene egyrészt az átemelı és az akna illetve a másik oldalon 
szennyvíztelepig 260m hálózatot kiépíteni. A csapadékvíz-bevezetések megszüntetése illetve 
ezzel a beruházással az elöntések reményeink szerint megszőnnének. Ettıl függetlenül a Mozi 
téri csatornái visszacsapó szelepeknek a beépítésére is sor fog kerülni, onnan is kármentesít-
jük a terepet illetve a Bát-Grill szennyvizének az elvezetésére is elkészültek a költségbecslé-
sek és valószínősíthetıen október végéig meg fog történi.  
 
Bognár Jenı: Ez nagy megnyugvás lenne és ezzel egy nagyot lépünk elıre. Szeretném jelez-
ni képviselı-asszonynak, hogy a Vízügyi Igazgatósággal felvettük a kapcsolatot folytatni fog-
ják a Lajvér patak tisztítását, lemennek egészen Bátáig. 
 
Dr. Szabó Ákos: Nem vagyok szakember, de úgy gondolom, az esıvíz és az esıvíz által 
megnövekedett mennyiségő szennyvíz sehogyan sem jó, nem tesz jót ennek a szennyvíztelep 
mőködésének. Reméljük, hogy van rá akarat, hogy ezeket a bevezetéseket ettıl a fejlesztéstıl 
függetlenül megszüntessük. Tarthatatlan állapot, ennek meg kéne szőnnie. Valahol lépni kell, 
mert a helyzetet valamilyen irányban oldani kell. A szolgáltatást igénybevevık úgymond nem 
partnerek, akkor valamilyen módon meg kell oldani a dolgot. A füstölések egyrészt eredmé-
nyesek másrészt alkalmazni kell valamilyen szankciót, ebben a vonatkozásban hogy felszá-
molásra kerüljenek. 
 
Péter Géza: 2 éve már ilyen ellenırzést végrehajtottunk a városban. Ennek meg voltak a ha-
tósági lépései azoknál a helyeknél ahol ilyen bevezetést tapasztaltunk kaptak egy határozatot, 
vissza lett utána ellenırizve. Az derül ki ebbıl a dologból, hogy ezt 2-3 évente meg kell csi-
nálni, mert lejárt a türelmei idı akkor legtöbb esetben visszakerülnek ezek a bekötések és újra 
probléma jelentkezik a rendszerben. Mindenféleképpen tehát az üzemeltetınek is elsıdleges 
szándéka, hogy elsısorban a csapadékvíz bevezetéseket szüntesse meg.  
 
Dr. Bonnyai József: Azt mondjuk, hogy az önkormányzat biztosít hozzá egy bizonyos össze-
get másik részét az üzemeltetı, fenntartó. Tudatosítani kellene, hogy ha ezt a magatartást a 
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lakosság hosszútávon folytatja az önkormányzati pénz is a lakosság pénze tulajdonképpen az 
üzemeletetı által biztosított összeg az szintén megjelenik a szolgáltatási díjakba tehát min-
denképpen mi fizetjük a révészt, oda kellene figyelni egymásra is. Mindenkinek a figyelmét 
fel kell hívni arra, hogy közösen fizetjük. Ezek a pénzek nem hullanak bele a kalapba, mert 
vagy a vízdíjakban jelennek meg vagy az önkormányzati pénzbıl, ami hétezer ember pénze. 
 
Bognár Jenı: Folytatni kell a füstölést. Nagyon oda kell figyelni, nehogy az uszodát vagy a 
vadonatúj óvodát ne tudjuk üzemeltetni, mert esetleg visszafolyik a szennyvíz.  
 
 
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 
156/2010.(VIII.31.) önkormányzati határozata 
 
Pénzügyi fedezet biztosítása, szennyvízhálózat korszerősítéséhez 
 
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bátaszék, 
Mozi téri végátemelıt és a szennyvíztisztító telepet összekötı párhu-
zamos második nyomóvezeték kiépítése érdekében 2.720.000 Ft saját 
forrást biztosít az önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános 
tartalék kerete terhére. 
 
Felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a megvalósítás érdeké-
ben a Dél-Tolna Közmő Üzemeltetı és Szolgáltató Kft. és a 
Bátaszéki Közös Víz- és Csatornamő Közhasznú Nonprofit Kft. veze-
tıivel az egyeztetéseket folytassa le, és a szükséges megállapodásokat 
írja alá. 
 
Határidı: 2010. október 30. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: építési és városüzemeltetési iroda 

   Bátaszéki Közös Víz- és Csatornamő  
   Nonprofit Kft 
   Dél-Tolna Közmő Üzemeltetı és Szolg. Kft. 
    pénzügyi iroda 
    irattár 
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5. Vállalkozási szerzıdés módosításának jóváhagyása 
Elıterjesztı: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 
 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Dr. Bozsolik Róbert: Az önkormányzat a nyári testületi üléseken több alkalommal, forrás 
kiegészítéssel döntött, ami kapcsolódik az oktatási intézmények felújításához. Összességében 
bruttó 29,8 millió forint további forrást biztosított különbözı mőszaki megoldások kivitelezé-
se érdekében. Ezeket a forrásokat be kell vonni a beruházásba, ennek a bevonása két módon 
történik. Azokat a mőszaki tartamú elemeket, amelyek az Alisca Bauval kötött fıvállalkozói 
szerzıdéshez kötıdnek, ezeket a fıvállalkozói szerzıdés módosításával kell bevonni a szer-
zıdésbe, és azokat a karbantartásszerő költségeket, amelyek nem kimondottan a beruházás 
mőszaki tartamához, de az intézmény megfelelı módon történı használatbavételéhez kötıd-
nek azokat finanszírozás módján kell biztosítani. Erre vonatkozóan készült a jelenlegei elıter-
jesztés miszerint a korábban megkötött fıvállalkozói szerzıdést 11,9 millió forint összegben 
emelje Bátaszék tekintetében és 6,5 millió forint összegben emelje Alsónyék tekintetében. 
Emellett a koordinációs egyeztetések során megállapításra került, hogy a fıvállalkozói szer-
zıdésben meghatározott 2010. november 30-i befejezési határidı nem biztos, hogy tartható 
lenne. A kivitelezı szakmai álláspontja szerint ı tudja tartani, de annak érdekében, hogy ké-
sıbb ez ne okozzon problémát az elszámolási kérdésekben az a megállapodás született, hogy 
azon valós indokok alapján melyek egyrészt a szerzıdéskötés megkötésének elhúzódásából, 
idıjárási körülményekbıl adódott a felek megállapodnak, hogy 2011. március 31-re módosít-
ják a befejezés véghatáridejét, azzal hogy elıteljesítéssel a vállalkozó jogosult és valószínő 
ezzel élni is fog. Ennek átvezetése a vállalkozási szerzıdésen szükséges erre vonatkozóan 
mellékeltük azt a szerzıdést, melyet polgármester úrral alá írtunk nyár folyamán, hiszen be 
kell nyújtani az irányító hatósághoz. Ennek jóváhagyását kérjük a képviselı-testülettıl figye-
lembe véve azt hogy mind a források mind pedig az idıtartam tekintetében elızetes tájékozta-
tás a képviselı-testület részére megtörtént és elvi állásfoglalást adtak mindkét módosítás átve-
zetéséhez. 
 
 
Bizottságok véleményei: 
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot 
változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
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, 12 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
157/2010.(VIII.31.) önkormányzati határozata 
 
a DDOP 2007-31.2/2 F kódszámú program keretében a bátaszéki 
integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjának kiala-
kítása projekt kivitelezésére szóló szerzıdés 2. számú módosítá-
sáról 
 
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete a DDOP 
2007-31.2/2 F kódszámú program keretében a bátaszéki integrált 
mikrotérségi közoktatási hálózat és központjának kialakítása projekt 
megvalósítására az ALISCA BAU Épít ıipari Zrt.-vel  (7140 
Bátaszék, Bonyhádi u. 30.) kötött és a 160/2009.(VIII.17.) KT számú 
határozattal jóváhagyott vállalkozási szerzıdés 2. számú módosítását 
a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
Határidı: 2010. szeptember 15. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester  
 
Határozatról értesül:  . ALISCA BAU Építıipari Zrt.  
 (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.)    
 építési és városüz. Iroda 
                                       pénzügyi iroda 
           Deák Ügyvédi Iroda 
                                       irattár 

 
 
 
6. Az állatok tartásának szabályairól szóló rendelet módosítása 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 
 
 
Az elıterjesztı szóbeli kiegészítést nem tett. 
 
Bizottságok véleményei: 
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság az 1. sz. határozati ja-
vaslat elfogadását javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy készüljön egy az állattartási rendelet 
betartatását célzó, a kiköltöztetést elısegítı feltételrendszert tartalmazó elıterjesztés a szep-
temberi ülésre. 
 
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet tervezetet 
ügyrendi, jogi szempontból tárgyalásra alkalmasnak tartja. 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Dr. Bonnyai József: Megkerestek engem állattartók ebben a témakörben de, olyanok nem 
kerestek meg, akiknek ezek a gazdálkodók valamilyen hátrányt okoznának az életükben. Le-
het, hogy más fórumon panaszkodtak. Én amennyire ismerem a mezıgazdaságnak az ered-
ménytermelı képességét, úgy tőnik, hogy egy középkorú gazdálkodót figyelem bevéve, hogy 
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ha a város külterületén szeretne állattartó telepet, annak az életében tulajdonképpen nem térül 
meg. Ha ezt nézzük, és figyelembe vesszük, hogy ebbe a városba, ha fölmérnék, lehet, hogy 
csak 10-15 család az akinek a közvetlen létfenntartása kötıdik ehhez a tevékenységhez azt 
gondolom, hogy ebben igazándiból a jelen gazdasági körülményekbe olyan döntést nem igen 
lehetne hozni, hogy hagyja abba vagy költözzön ki a területrıl, mert ez olyan döntés ami el 
lehetetleníti. Nagyon át kell gondolni, hogy ebben a kérdésben milyen döntést hoz a képvise-
lı-testület, mert ehhez az embercsoporthoz nemcsak gazdák tartoznak, hanem hozzá kapcso-
lódnak tanulásban, közoktatásban résztvevı gyermekek is. Lehet, hogy majd egyszer kell egy 
határvonalat húzni, de egy olyan gazdasági körülmények között és olyan hitelfeltétel rendsze-
rek között, amikor ezek az emberek képesek lesznek teljesíteni. Ha valaki kap egy ötéves in-
tervallumot és egy helyi jogszabály keretei között kapja, akkor valamilyen formában fel kell 
készülni arra, hogy egyszer le fog járni az öt esztendı és egyszer csak csomagolni kell. Arra 
szeretném elhívni a figyelmet, hogy ezeknek az embereknek a jelen körülmények között min-
denképpen biztosítanék egy intervallumot, talán egy esztendıt tolnék rajra. Ha az utánunk 
lévık majd azt mondják, hogy indokolatlan ez az esztendı akkor még mindig mondhatják, 
hogy hatályon kívül helyezik és megváltoztatják a helyi rendeletet. 
 
Dr. Szabó Ákos: A képviselıtársam hozzászólásával nagyon sok tekintetben egyetértek, de 
azért valamelyest finomítanék a dolgokon azon, amit látunk. Egyrészt nem lehet amellett el-
menni, hogy a város fejlıdik, ezeket a tényezıket figyelembe kell venni. És bizonyos jogosan 
megjelenı igények mellett, elvárások mellett nem lehet elmenni. Azt gondolom, hogy van egy 
olyan átmeneti állapot sokkból, ami rengetek problémát, kérdést vet fel. Ez részben a mezı-
gazdaság hanyatlása, részben a városban a mezıgazdasági tevékenységnek egyfajta átalakulá-
sa. Nyilvánvaló a városban más életvitelek, más szokások alakultak ki. Azt gondolom itt kis-
üzemekrıl, beszélünk. A kisüzemeknek valamilyenfajta áttelepítése, elköltözetése közel sem 
jár olyan anyagi terhekkel, mint valóban egy állattartó telep létesítése. Nyilván ennek is van-
nak komoly költségei. Saját praxisomból adódóan tudom mondani, hogy néhány helyen való-
ban olyan körülmények vannak, ami mindenfajta toleranciát, tőrıképességet próbára tesznek, 
olyan mértékig nem foglalkoznak a megfelelı higiénés dolgokkal, amelyek már megengedhe-
tetlen.. Összességében mindenképpen az a folyamat, amit próbáltunk pénzügyi bizottsági ülé-
sén is elindítani, az az, hogy az eddiginél lényegesen mélyebbrehatóan kezdjük el felmérni a 
helyzetet, megismerni a problémát és megoldási javaslatot tenni erre. A rendeletet nem akar-
juk felpuhítani, inkább a rendelet lekövetésére valamilyen segítséget szeretnénk nyújtani. Sze-
retnénk valamilyen lehetıséget kidolgozni arra, hogy ık megfeleljenek, megfelelhessenek 
ennek a rendeletnek. Az érintettekkel egyénileg kell beszélni, közvetlen információkat kell 
begyőjteni.  
 
Dr. Somosi Szabolcs: A napirendi pont két kérelem kapcsán jött elı. Alapvetıen az egyik 
kérelemben, amit több állattartó írt alá, hivatkoznak arra, hogy a környezı nagyobb városok-
ban egy-egy nagyobb haszonállat tartható. Legalábbis ık ezt így tudják. Az aláírásukban sze-
replı személyek között többen vannak, akiknek az állomány mérete azt már a nagyüzemi mé-
rethez hasonlít, illetve el is éri azt a létszámot. A nagyüzemi telepre van egy olyan elıírás, 
hogy azt hogyan, miként kell tartani. Ezt tudomásul kell venni és ezt nem helyi rendeletek és 
jogszabályok szabályozzák, hanem az országos törvények. Ott úgy van, ha megcsinálod, mő-
ködhetsz, ha nem bezárhatsz.  
A másik kérelem kapcsán merült fel az, hogy próbálkozzunk úgy, hogy ezeket a problémás 
helyeket egyesével megkeresve konszenzust alakítsunk ki és nyilván a város érdeke is az, 
hogy ezek az emberek a megélhetésükbe ne lehetetlenedjenek el. Azt nem tudom támogatni, 
hogy hoztunk egy állattartási rendeletet, és azt most változtassuk meg. Volt öt év, most már 
hat év, az itt felsorolt állattartók egyike sem tett egy szalmaszálat odébb azért, hogy ı ezen az 
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állapoton változtasson. Én még a rendeletmódosítást is tudnám támogatni, ha abba leírnák 
milyen feltételekkel. De azt, hogy jelen körülmények között jelen állatlétszámot ugyanígy 
tovább tartják, így nem mőködik. Vannak elıírások, azokat be kell tartani. Én úgy gondolom, 
amit a pénzügyi bizottságon is megfogalmaztunk, hogy egyesével keressük meg ıket, próbál-
junk meg mindenkivel egy konszenzust megtalálni. Ha kell segítségséget adni, amit az ön-
kormányzat meg tud adni, azt adjuk meg, de magához a rendelethez én nem nyúlnék hozzá, a 
változtatást nem tudnám támogatni. 
 
Partiné Harcsa Magdolna: Csak, mint régi gazdálkodó család tagja különbözı gondolatok 
merültek fel bennem. Sok mindenben egyetértek Bonnyai elnök úrral, hogy a mai világban, 
amikor sok családnak az az egyetlen lehetısége, hogy megpróbálják saját magukat élelmiszer-
rel ellátni akkor valószínő, hogy nekünk is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy aki 
erre törekszik és ennek a módját választja a megélhetés biztosításának, akkor lehetıleg ne 
vonjuk meg ezt a lehetısége. Ugyanakkor egyetértek azzal is, amit Somosi képviselı mon-
dott, hogy csak akkor, ha együttmőködnek olyan tekintetben, hogy olyan körülményeket biz-
tosítanak az állattartásnak, hogy másokat ne zavarjanak. Úgy gondolom manapság nekünk is 
mindent meg kell tenni, hogy aki szeretne legalább a saját családja ellátására állatot tartani 
megfelelı körülményeket biztosít, lehetıvé kell tenni. 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: A jelenlegi gazdasági helyzetben, amit elszenvedtek a 
gazdálkodók én is indokoltnak látom toleránsnak lenni velük. Mivel meg tudjuk nevezni azt a 
néhány személyt, akirıl szól a jelenlegi megbeszélés és nem annyira nemcsak az állatok szá-
ma a döntı azt a kérdést illetıen, hogy mekkora a környezeti kár vagy milyen a lakókörnyezet 
színvonala, ezért a trágyakezelésre és az állattartás szabályainak betartatására kellene a hang-
súlyt helyezni nem az állatok számának a korlátozására. Ezt azért tartom fontosnak, mert nem 
a legjobb mód, hogy elrettentsük a belvárosban lakó embereket a néhány nagyobb darab állat-
tól, ha azt megfelelı higiéné körülmények között tartanak. Nem a számot, hanem inkább a 
kezelést kellene inkább konkretizálni. Úgy érzem, tudnánk támogatni a megszorítások egy 
évvel való életbelépésének késleltetését. Azt a néhány családot, akik miatt a megbeszélés zaj-
lik ıket személyesen kellene megvizsgálni, és náluk kellene korlátozásokat bevezetni az adott 
problémára. 
 
Dr. Bonnyai József: Aki nem megfelelıen tartja az öt év alatt sem tarthatta volna az én meg-
ítélésem szerint. Tehát ha nem olyan a tartási körülmény, akkor második évben is lehetett 
volna neki azt mondani, hogy ilyen körülmények között nem tarthatja az állatokat, és elmon-
dani, hogy milyen körülményeket kellene biztosítania az állattartásra. Ha ezeket nem tudja 
megvalósítani, akkor nem tarthat ott állatot. Meg kell mondani, hogy milyen körülményeket 
kell biztosítania, hogy a lakókörnyezet elviselje. Vagy felvállalja és biztosítja azokat a mini-
mumokat, amivel megmaradhat a lakókörnyezetében vagy befejezi. 
 
Dr. Szabó Ákos: Az önkormányzat volt olyan toleráns és nem lépett fel szigorúan a rendelet 
végrehajtásával kapcsolatban. Lehetıséget adott a gazdáknak a megfelelı körülmények kiala-
kítására. Volt próbálkozás abba az irányba az önkormányzat részérıl, hogy az állattartó gaz-
dákat ösztökélje arra, hogy a körülményeket javítsák. Elengedhetetlen feltétele volt annak is, 
hogy az állattartatási rendelet ezzel a határidıvel mőködhessék. A tartási körülmények irá-
nyába történt megkeresések megtörténtek, de a pillanatnyi állapotokat, ha megnézzük az ösz-
szes egység becsukható volna. Komoly hiányosságok vannak. Együttmőködési késséget mu-
tatni kell. Én a rendeletet nem akarom felpuhítani. A környezeti feltétek kialakításában a tar-
tás, takarmányozás technológia higiéné vonatkozásában az elmúlt 5 évben nem történtek 
olyan lépések, haszonállat tartásban, ami a mai viszonyokhoz elviselhetıbbé tették a dolgokat. 
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Ugyanolyan technológia szerint tartják az állatokat, mint korábban. Vannak állattartók, akik 
tettek lépéseket annak érdekében, hogy ezt az állattartási rendeletet lekövetve ık elköltözze-
nek. 
 
Dr. Bonnyai József: Le kell ülni mindenkivel, aki érintett a dologban. Ha nem nyúlunk hozzá 
a rendeltünk határidejéhez, akkor az általunk alkotott rendeletet kötelesek vagyunk végrehaj-
tatni. Gyakorlatilag ezeket az embereket folyamatosan felszólítani, szankciókat kiszabni és 
végrehajtani, ha maradnak a határidık. Ahhoz, hogy a jog mezsgyéjén maradjunk legalább 
annyit, kell mondani, hogy valamennyivel ezt a határidıt meghosszabbítjuk arra az idıszakra, 
míg a tárgyalások lefolytatásra kerülnek. Ha van egy hatályos rendeltünk és az alapján valami 
nem lehetne a város közigazgatási területén, akkor gyakorlatilag a fıjegyzı úrnak kötelessége 
azt a valamit a város területérıl eltüntetni. Mert közösen meghoztuk ezt a rendeletet. Ha most 
azt mondjuk, hogy itt még puhatolózni kell, információt kell győjteni, akkor ki kell tolni a 
határidıt. Helyi rendelet, jogszabály. 
 
Dr. Somosi Szabolcs: Amikor meghoztuk a rendeletet az elızı testülettel meg lett minden 
gazda kérdezve, tudomásul vették. 
 
Dr. Szabó Ákos: Módosításként 2010. december 31-et javasolnám és addig lefolytathatók 
azok az egyeztetések, amelyrıl beszélnénk. Megfelelı döntés elıkészítéséhez ez elégséges. 
 
Bognár Jenı: Ezek a gazdák engem is megkerestek, minden hozzászólóval egyetértek. 
Egyetlen egy hely van, ahol nagyon gyorsan lépni kell, mert hiába építettük meg az óvodát 
nem fogjuk megkapni a mőködési engedélyt. Ezzel a gazdával nagyon gyorsan le kell ülni. 
Utalásokat tett, hogy nehéz helyzetben van, de hajlandó esetleges kompromisszumokat vállal-
ni. Tisztában van vele, hogy az az állapot ott tarthatatlan. Ezeket a tárgyalásokat le kell a többi 
gazdával is folytatni december 31-ig. Én ebben a formában tudnám elfogadni. 
 
Dr. Bonnyai József: Adjunk egy olyan határidıt, ami a tavaszig elhúzódik és az utánunk kö-
vetkezı képviselı-testület, akkor helyezi hatályon kívül, amikor akarja. Egy év. Közbe lefoly-
tatni a tárgyalásokat. 
 
Dr. Bozsolik Róbert: A pénzügyi bizottság javaslata szerint a megállapodásokat és a tárgya-
lásokat szeptember hónapban le kell folytatni. Szeptemberi testületi ülésre be kell terjeszteni 
azt a javaslatot, hogy milyen módon milyen feltételekkel tud az önkormányzat segítséget 
nyújtani a kiköltözéssel. A kiköltözés idıpontjában akkor jelen pillanatban két javaslat van 
egy a 2010. december 31. és a Bonnyai út által innentıl számított egy év 2011. augusztus 31.-
i idıpont.  
 
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 
 
 
Polgármester úr dr. Bonnyai József módosító indítványát szavaztatja meg, mely szerint a ha-
táridıt 2011. augusztus 31-ig tolná ki.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 11 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett– a módosító indítványt elfogadta.  
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Polgármester úr a pénzügyi bizottság módosító indítványát szavaztatja meg, mely szerint ké-
szüljön egy az állattartási rendelet betartatását célzó, a kiköltöztetést elısegítı feltételrend-
szert tartalmazó elıterjesztés a szeptemberi ülésre. 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 11 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett– az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
158/2010.(VIII.31.) önkormányzati határozata 

 
az állatok tartásának szabályairól szóló rendelet 
hatályosulásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a 
város polgármesterét, hogy a képviselı-testület szeptemberi ülé-
sére készüljön az állatok tartásának szabályairól szóló helyi ren-
delet betartását célzó, az állatok kiköltöztetését elısegítı támo-
gatási feltételrendszert tartalmazó elıterjesztés. 
 
Határidı: 2010. szeptember 15. 
Felelıs:   dr. Bozsolik Róbert jegyzı 
 
Határozatról értesül: jegyzı 
                                    irattár 

 
 
Bognár Jenı: A kérésem az, hogy hozzunk létre egy ad-hoc bizottságot a tárgyalások lefoly-
tatására. Szeretném, ha a bizottság tagjai között lennének Dr. Szabó Ákos alpolgármester úr, 
Dr. Somosi Szabolcs képviselı úr és jómagam is szeretnék részt venni a bizottság munkájá-
ban. 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 11 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett– az alábbi határozatot hozta:  

 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
159/2010.(VIII.31.) önkormányzati határozata 

 
ad-hoc bizottság létrehozásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az álla-
tok tartásának szabályairól szóló helyi rendelet betartását célzó, 
az állatok kiköltöztetését elısegítı támogatási feltételrendszert 
kidolgozására és az érintett gazdákkal történı tárgyalások le-
folytatására ad-hoc bizottságot hoz létre Bognár Jenı, Dr. Szabó 
Ákos és Dr. Somosi Szabolcs részvételével. A bizottság megbí-
zatása az elıterjesztés benyújtásáig szól.  
 
Határidı: 2010. szeptember 15. 
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Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: ad-hoc bizottság tagjai 
                                    irattár 

 
 
 
Polgármester úr ezt követıen magát a rendeletet szavaztatja meg. 
 
Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete az állatok tartásának szabá-
lyairól szóló 27/2004.(XII.28.) KTR számú rendelet módosításáról szóló és a jegyzıkönyv 
mellékletét képezı 15/2010.(IX.06.) önkormányzati rendeletet – egyhangúlag, 12 igen szava-
zattal – megalkotta. 
 
 
 
7. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához csatlakozás 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 
 
 
Szóbeli kiegészítést nem tett az elıterjesztı. 
 
 
Bizottságok véleményei: 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a határozati ja-
vaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot 
változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Bognár Jenı: Megyei szinten ez változatlanul nagyon kiemelt összeg, nagyon sok fiatal fıis-
kolásnak, egyetemistának tudunk ezzel segíteni. Ez a pénz úgy gondolom a lehetı legjobb 
helyre fog menni. 
 
 
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal – az alábbi határozatokat hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
160/2010.(VIII.31.) önkormányzati határozata 

 
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójá-
hoz csatlakozásról 

 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete; 

a.) csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 
fordulójához, 

b.) felhatalmazza a város polgármesterét a csatlakozásról 
szóló nyilatkozat aláírására, 

c.) a 2011. évi támogatási kérelmek elbírálásához 2,3  
millió Ft-ot biztosít a városi önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében, 

d.) a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2011. évi pályázati kiírását – a 
határozat melléklete szerinti tartalommal – 
jóváhagyja, 

e.) felkéri a Szociális Bizottságot, hogy az 
ösztöndíjpályázattal kapcsolatban elıírt valamennyi 
feladatot (pályázat kiírása, kérelmek elbírálása stb.) a 
megjelölt határidıre hajtsa végre, 

f.) egyúttal a 193/2009.(IX.10.) KT határozatát hatályon 
kívül helyezi.  

 
Határidı: 2010. október 01. és november 23. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
                (a határozat és a nyilatkozat megküldéséért) 
                dr. Kostyálné dr. Kovács Klára biz. elnök 
                (a támogatások felosztásáért) 
 
Határozatról értesül: SzB elnöke 
                              hatósági iroda 
                                  pénzügyi iroda 

 
 
 
8. Bezerédj utcai buszöböl kialakításához szükséges forrás biztosítása 
Elıterjesztı: Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı 
 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Adorjáni Márta: Pillanatnyilag is van a helyi buszjáratnak megállója, ennek a buszöbölnek 
egy leszálló szigetnek a kialakítását szeretnénk megvalósítani. Egyrészt, azért mert elég nagy 
a gyerekforgalma az uszodának és autóbusszal hozzák-viszik a gyerekeket. Azon kívül, ha 
átadásra kerül az óvoda, akkor az óvodáskorú gyerekek is ott fognak leszállni, gondolok itt a 
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kövesdi, lajvéri és a vasúti gyerekekre. És ezeknek a gyerekek a hazautazására is gondolni 
kell. Pillanatnyilag elég balesetveszélyes a leszállás, úgy kell kialakítani, hogy a várakozás 
idıszakára a közlekedés biztosított legyen. 
 
Bizottság véleménye:  
 
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, 12 igen 
szavazattal – az alábbi határozatokat hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
161/2010.(VIII.31.) önkormányzati határozata 

 
Autóbusz kitérı építése a Bezerédj utcában 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete autóbusz 
kitérı megépítését határozza el a Bezerédj utcában a Tanuszoda 
elıtti buszmegállóban. 
 
A kitérı és a kiemelt járdasziget építési költségét a képviselı-
testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésébıl biztosítja brut-
tó 1.180.000 Ft összeghatárig a költségvetés tartalékkeretének ter-
hére. 
 
A képviselı-testület megbízza a város polgármesterét, hogy a kivi-
telezésre legjobb ajánlatot adó vállalkozóval kötendı szerzıdést az 
önkormányzat nevében aláírja. 

 
Határidı: 2010. október 30. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: építési és városüz. iroda 
                                  pénzügyi iroda 
                                  irattár 

 
 
 
9. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 5. 

számú módosítása 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 
 
Szóbeli kiegészítés: 
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Skoda Ferenc: Mint írtam a felvezetımben a pedagógiai szakszolgálati feladatok kistérségi 
ellátása mellett igény merült fel a gyógytestnevelés ellátására is, ezért a Többcélú Kistérségi 
Társulás ezen igény kielégítésében is segítséget nyújtana. Ennek feltétele, hogy a már meglé-
vı Társulási Megállapodást ezzel a gyógytestnevelési feladattal bıvítsük. Emellett még a fel-
adatellátást érintı egyéb változást is át kell vezetni a Társulási Megállapodáson melyet az 
elıterjesztett anyag is tartalmaz. 
 
 
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. 
 
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, 12 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
162/2010.(VIII.31.) önkormányzati határozata 

 
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásának 5. számú módosításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - a 
104/2004.(VI.01.) KTH számú határozattal jóváhagyott - Szekszárd 
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásá-
nak 5. számú módosítását a határozat melléklete szerinti tartalom-
mal jóváhagyja, egyben felhatalmazza a város polgármesterét annak 
aláírására. 
 
Határidı: 2010. szeptember 30. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı (a határozat megküldéséért) 
                Bognár Jenı polgármester (az aláírásért) 
 
Határozatról értesül: TKT Munkaszervezet vezetıje, Szekszárd 
                                    irattár 

 
 
 
 



 

 

 

23 

10. Csapadékvíz elvezetı árkok kialakításának jóváhagyása 
Elıterjesztı: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 
 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Adorjáni Márta : A Hermann E. utcának keleti oldalán lenne egy árok nyitva, a Dolina utca 
végén lenne kifele az Olimpia utca felé. Ez egy szikkasztos árok lenne. A Lajvér utca végén a 
Nyár utcától lévı 3 ház elıtt, és a Patak utca északi oldalán. Nyugati oldalnak egy átkötése a 
keleti oldal felé ott egy szakaszon zárttá tevıdne az árok. Még problémás a Babits utca. Olyan 
komoly problémákat okoz az átkötése, hogy ezzel most pillanatnyilag nem foglalkozunk. Vél-
hetıen a jövı évi költségvetésbıl, amikor véglegesen sor kerül rá, hogy eldöntıdik, hogy ho-
va is lehet ezt a vizet elvezetni, ismételten visszatérünk rá mert egy nagyon kritikus része a 
csapadékvíz-elvezetı hálózatnak. 
 
 
Bizottság véleménye:  
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot 
változtatás nélküli elfogadását javasolja. 
 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Bognár Jenı: A szakemberek úgy ítélték meg, hogy ezek azok a kritikus pontok, amin most 
változtatni kell. Cigányároknak elkezdıdik az építése. Végleges megoldás az lesz, hogy me-
gyei szinten egy komoly vízrendezési tervet meg kell valósítani. 
 
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 
163/2010.(VIII.31.) önkormányzati határozata 
 
Csapadékvíz elvezetı árkok kialakítása a Dr. Hermann Egyed 
utcában, Dolina utcában, Lajvér utca végén, és a Patak utcá-
ban 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete csapadék-
víz elvezetı árkok kialakítását határozza el a Dr. Hermann Egyed 
utcában, Dolina utcában, Lajvér utca végén, és a Patak utcában. 
 
A csapadékvíz elvezetı árkok kialakításának költségeit a Képvise-
lı-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésébıl biztosítja 
bruttó 4.485.000 Ft összeghatárig a költségvetés tartalékkeretének 
terhére. 
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A képviselı-testület megbízza a város polgármesterét, hogy a kivi-
telezéshez szükséges szerzıdést az önkormányzat nevében aláírja. 

 
Határidı: 2010. szeptember 10. (szerzıdéskötésre) 
            2010. október 15. (a megvalósításra) 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: építési és városüz. iroda 
                                  pénzügyi iroda 
                                  irattár 

 
 
11. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása 
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. 
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A 
bizottság a határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a határozati ja-
vaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot 
változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
 
Hozzászólás és kérdés 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 
164/2010.(VIII.31.) önkormányzati határozata 

 
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról 

 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a választási 
eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 23. § -ának (1) bekezdésében kapott 
jogkörében eljárva; 
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a.) a bátaszéki 001. számú Szavazatszámláló Bizottságba Gyóniné 
Jozip Edit helyére az eddig póttagot, Tóth Judit Kossuth u. 51. 
szám alatti lakost,  

b.) a 006. számú Szavazatszámláló Bizottságba Somlai Marianna he-
lyére Bárdos Andrea Bátaszék, Kossuth u. 81. szám alatti lakost, 

c.) az 001. számú Szavazatszámláló Bizottság póttagjává Makai Ág-
nes Bonyhádi u. 16. szám alatti lakost  

választja meg. 
 
Határidı: 2010. szeptember 05. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
                (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: érintettek 
                                   irattár    

 
 
 
12. Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása 
Elıterjesztı: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 
 
 
Szóbeli kiegészítést az elıterjesztı nem tett. 
 
 
Bizottságok véleményei:  
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság azzal a módosítással 
támogatja a határozati javaslat elfogadását, hogy a két álláshely betöltése továbbra is határo-
zott idıre (2011. december 31-ig) történjen. 
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A 
bizottság a határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a határozati ja-
vaslatot az alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadásra: 
 
A képviselı-testület megbízza a város jegyzıjét, hogy a novemberi testületi ülésre készítsen 
elıterjesztést arra vonatkozóan, hogy a polgármesteri hivatal milyen feltételek mellett tudna 
a helyi vállalkozások számára pályázatfigyelı tevékenységet folytatni. 
 
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot 
változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Dr. Somosi Szabolcs: Elnök asszony felvetette a pályázatfigyelıi közvetítıi szerepkört. Én 
ezt maximálisan tudom támogatni, de ez valóban novemberi ülésre szülessen meg, de elvá-
lasztva ettıl a két személytıl. Ez a két személy esete az adott pályázatok lemenedzselését 
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szolgálná. Ezért javasoltuk azt, hogy ez a két személy akkor további 1 évre legyen meghosz-
szabbítva. 
 
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
 
Polgármester úr a pénzügyi bizottság módosító indítványát szavaztatja meg, miszerint hatá-
rozott idıre 2011. december 31-ig történjen a két álláshely meghosszabbítása. 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 11 igen szavazattal, 1 
nem szavazattal – elfogadta a módosító indítványt.  
 
 
Polgármester úr a szociális bizottság módosító indítványát szavaztatja meg, miszerint a no-
vemberi testületi ülésre készítsen elıterjesztést arra vonatkozóan, hogy a polgármesteri hi-
vatal milyen feltételek mellett tudna a helyi vállalkozások számára pályázatfigyelı tevékeny-
séget folytatni. 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 11 igen szavazattal, 1 
nem szavazattal – elfogadta a módosító indítványt.  
 
 
Polgármester úr ezután az egész határozati javaslatot szavaztatja meg. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
165/2010.(VIII.31.) önkormányzati határozata 

 
Bátaszék város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatának módosításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) 
Korm. rendelet 10. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel Bátaszék város Polgármesteri Hivatalának - a 
165/2008.(X.07.) KT határozattal elfogadott - Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát (a továbbiakban: PHSZMSZ) 2011. 
január 01-jétıl az alábbiak szerint módosítja: 

1. § Az SZMSZ 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következı 
rendelkezés lép: 

„(3) A Hivatal engedélyezett álláshely száma: 

- köztisztviselı 37 álláshely 
 ebbıl Alsónyéken      2 álláshely  
 - Mtv. alapján foglalkoztatott   4 álláshely 
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(Az álláshelyekbıl 35 álláshely teljes munkaidıben ha-
tározatlan idejő kinevezéssel, munkaszerzıdéssel, míg 
2 álláshely 2011. december 31-ig kinevezéssel, munka-
szerzıdéssel tölthetı be)” 

 
2.§ A képviselı-testület megbízza a város jegyzıjét, hogy a 
novemberi testületi ülésre készítsen elıterjesztést arra 
vonatkozóan, hogy a polgármesteri hivatal milyen feltételek 
mellett tudna a helyi vállalkozások számára pályázatfigyelı 
tevékenységet folytatni. 
 
3. § A képviselı-testület a 130/2009.(V.26.) KT határozatát 
2010. december 31-ével hatályon kívül helyezi 
 
Határidı: 2011. január 01.  
Felelıs:   dr. Bozsolik Róbert jegyzı  
                (az SZMSZ megismertetéséért) 
 
Határozatról értesül: valamennyi köztisztviselı      

 
 
 
13.  A Bátaszéki Rendırırs támogatásáról szóló önkormányzati határozat módosítása 
Elıterjesztı: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 
 
 
Szóbeli kiegészítés. 
 
Bognár Jenı: Az elıterjesztés arról szól, hogy a Rendırség az üzemanyagot nehezen tudta 
volna elszámolni és kezelni így eszközt fognak valószínő laptopot fognak vásárolni  
 
 
Bizottság véleménye:  
 
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, 12 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
166/2010.(VIII.31.) önkormányzati határozata 
 
a bátaszéki Rendırırs és a bátaszéki Polgárır Egyesület támoga-
tásáról szóló 55/2010.(III.30.) önkormányzati határozat módosí-
tásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a bátaszéki 
Rendırırs és a bátaszéki Polgárır Egyesület támogatásáról szóló 
55/2010.(III.30.) önkormányzati határozatot az alábbiak szerint mó-
dosítja: … a Bátaszéki Rendırırs részére a mőködéséhez szükséges 
eszközfejlesztés érdekében 100.000 Ft. azaz egyszázezer forint fejlesz-
tési célú vissza nem térítendı támogatást, míg a bátaszéki Polgárır 
Egyesület részére, a 2010. évi üzemanyagköltségeik csökkentéséhez 
100.000.- Ft, azaz egyszázezer forint mőködési célú vissza nem térí-
tendı támogatást a városi önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
általános tartalékkerete terhére biztosít… 
 
A határozat egyéb részei nem változnak. 
 
Határidı: 2010. szeptember 10. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
               (a határozat megküldéséért) és 
                Mórocz Zoltán pü.-i irodavezetı 
                (a támogatás átutalásáért) 
 
Határozatról értesül: Rendırkapitányság, Szekszárd 
                                   Rendırırs, Bátaszék 
      Bátaszéki Polgárır Egyesület 
                                   pénzügyi iroda 
                            irattár 

 
 
 
14.Református Egyház kérése 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Bognár Jenı: A Dunamelléki Református Egyházkerület és a Tolnai Református Egyházme-
gye anyagi támogatásával megkezdıdött a Bátaszéki Református Imaház és Parókia felújítása. 
E már megnyert támogatás elsıdleges célja, hogy Bátaszéken újra lakhasson református lel-
kész, aki ellátja a kisváros és térségének lelkészi feladatait, és a közösségeket újjászervezze. 
A felújítási munkálatok kivitelezéséhez szeretnénk támogatást kérni Bátaszék Város Önkor-
mányzatától is. Nagy segítséget jelentene, ha a Bát-Kom 2004. Kft-n keresztül munkaerıt 
tudnának biztosítani a kımőves munkálatokon. 
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Bizottság véleménye:  
 
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy az ön-
kormányzat, mint a BÁT-KOM Kft. tulajdonosa, 3 fı 10 munkanapi munkájával támogassa a 
Bátaszéki református Egyházközség bátaszéki épületének felújítását. 
 
 
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 
167/2010.(VIII.31.) önkormányzati határozata 
 
Református Egyházközség támogatásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a BÁT-
KOM Kft. tulajdonosa, 3 fı 10 munkanapi munkájával támogatja a 
Bátaszéki Egyházközség bátaszéki épületének felújítását. 

 
Határidı: 2010. szeptember 05. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
                (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: kérelmezı 
                                   BÁT-KOM 2004. Kft. ügyvezetıje 
                                   pénzügyi iroda 
                                   irattár    

 
 
 

(Mészáros Vilmosné és Tresz Gábor képviselık 1622-kor kimentek, 10 fı szavaz) 
 
15. Hargitai Józsefné elemi károsult támogatása (ZÁRT ülésen) 
 
 
A napirendet Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 10 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
168/2010.(VIII.31.) önkormányzati határozata 
 

Hargitai Józsefné bátaszéki lakos, elemi károsult támogatásáról 
 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Hargitai 
Józsefné Bátaszék, Petıfi u. 13. szám alatti lakos – elemi károsult – 
részére 100.000.- Ft összegő anyagi támogatást állapít meg az alábbi-
ak szerint: 
1. 50.000.- Ft vissza nem térítendı, 
2. 50.000.- Ft egy év alatt, kamatmentesen visszatérítendı. 
 
Határidı: 2010. szeptember 05. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
                (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: kérelmezı 
                                 pénzügyi iroda 
                                 irattár    

 
(Mészáros Vilmosné és Tresz Gábor képviselık 1630-kor visszajöttek, 12 fı szavaz) 
 
16. Rohmann György elemi károsult támogatása (ZÁRT ülésen) 
 
A napirendet Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés 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 
169/2010.(VIII.31.) önkormányzati határozata 

 
Rohmann György bátaszéki lakos, elemi károsult támogatásáról 

 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Rohmann 
György Bátaszék, Kertalja u. 1. szám alatti lakos – elemi károsult – 
részére 50.000.- Ft összegő, vissza nem térítendı anyagi támogatást 
állapít meg. 
 
Határidı: 2010. szeptember 05. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
                (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: kérelmezı 
                                   pénzügyi iroda 
                                   irattár    
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Bognár Jenı: Egy levelet szeretnék felolvasni, amit Herendi János tb.kanonok, plébános úr 
juttatott el hozzám. Tisztelt Képviselı-testület szeptember 19-én vasárnap délután 4 órakor 
pappá szentelésem 45. és Bátaszék szolgálatom 40. évfordulója alkalmából hálaadó szentmi-
sét mutatok be. Erre az alkalomra szeretettel hívom és várom a képviselı-testület tagjait. Ké-
rem a képviselıket, akik tudnak, vegyenek részt ezen a szentmisén. A hulladékudvar mőszaki 
átadása 6-án megkezdıdik. Úgy tőnik a szeptember közepi használatbavételnek nem lesz aka-
dálya. 
 
 
 
 
 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, a polgármester úr a képviselı-testületi ülést 
16.05 órakor bezárta. 
 
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

 
 
 Bognár Jenı Dr. Bozsolik Róbert 
 polgármester jegyzı 
                                                                                                            címzetes fıjegyzı 
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