BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselı-testülete

Szám: 2387-18/2010./TT.

Jegyzıkönyv
Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 21-én 14
órakor a Városháza Millenniumi termében megtartott ülésérıl.

Jelen vannak: Bognár Jenı polgármester,
Dr. Szabó Ákos, Rigler Gyula, Dr. Bonnyai József, Dr. Somosi Szabolcs, Péter
Géza, Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Partiné Harcsa Magdolna, Péter Gábor,
Sümegi József, Mészáros Vilmosné, Erıss Ferenc, Tresz Gábor képviselık
(összesen: 13 fı)
Távol maradtak: Kovács Norbert képviselı (összesen: 1 fı)
Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címezetes fıjegyzı
Skoda Ferenc aljegyzı,
Zeyer Imre NKÖ elnök,
Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı,
Adorjáni Márta építési és városüzemeltetés irodavezetı,
Takácsné G. Mária csoportvezetı,
Sági Lajosné könyvtárvezetı,
Riglerné Stang Erika mővelıdési ház igazgató,
Kiss István Lászlóné óvodavezetı,
Kemény Lajos B-A-P MOK mb. fıigazgató,
Mészáros István általános iskola igazgató,
Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezetıje,
Kiss Lajos Bát-Kom 2004 Kft ügyvezetıje.

Bognár Jenı polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, a megjelent intézményvezetıket, meghívottakat és a televízió nézıit. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel
12 képviselı jelen van. Ezután, javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a napirendi pontok a
meghívóban szereplı sorrendben kerüljenek tárgyalásra, továbbá, hogy egy napirend kerüljön
levételre míg az alábbi felvételre.

8.

Malomszögi csapadékvíz elvezetéséhez pénzügyi forrás biztosítása

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 tevékenységrıl valamint az elızı üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekrıl
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

•

Kérdések

•

Interpellációk, bejelentések

N a p i r e n d i

p o n t o k :

1.

Az önkormányzat 2007-2010 évi cselekvési programjának értékelése és beszámoló
a bizottsági elnökök ciklusban végzett munkájukról
(155. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

2.

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 4/2010.(III.08.) önk.-i rendelet
módosításáról
(159. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

3.

A B-A-P MOK II. Géza Gimnázium intézményegység 2011/2012. tanév létszámmódosítási tervének véleményezése
(156. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı

4.

A TIOP-1.1.1-09/1-2010-0124 számú „Laptop program a Bátaszék-AlsónyékPörböly Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központban” címő pályázat eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának lezárása
(157. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı

5.

Az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tevének kiegészítése
(154. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

6.

Egyes önkormányzati rendeletek módosítása
(158. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı

7.

Állattartási szabályok betartásának elısegítése
(160. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

8.

Malomszögi csapadékvíz elvezetéséhez pénzügyi forrás biztosítása
(161. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
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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 tevékenységrıl valamint az elızı üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekrıl
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Bognár Jenı: Szeptember 1-jén Megye napi rendezvény volt Bátaszéken. Nagyon sok vidéki
megyei polgármester érkezett Bátaszékre. Sokan voltak köztük olyanok, akik eddig csak keresztül mentek Bátaszéken. Nagyon szép ünnepségen vagyunk túl. Szeptember 8-9-én az állattartókkal folytattunk tárgyalást. Szeptember 11-én Alsónyéken az alapkı letételen voltam,
bıvítik a mővelıdési házat, és épül az óvoda. Fejlıdik Alsónyék. Szeptember 12-én
Kövesden a szokásos egyszeri mise megtartására került sor, utána a játszóteret szentelte fel
kanonok úr. Köszönöm Erıss Ferenc képviselı úr munkáját, amit tett Kövesdért. 18-19-én
csapadékvíz. Köszönöm mindazoknak, akik segítettek a védekezésben. 20-án összehívtam a
védelmi bizottsági ülést. Itt voltak a szekszárdiak, Beke Zsolt a vízügyi igazgatóságtól. Jegyzıkönyv készült, amit a megyei védelmi igazgatónak továbbítunk, aki majd a felsı szervekhez küldi tovább. Nagy mennyiségő csapadék víz jön az autópályáról is. Szeretnénk, ha az
autópályáról lejövı csapadék elkerülné Bátaszéket. Ezt a szakembereknek kell majd megtervezni, és a megoldást megtalálni. Egy olyan szivattyú, ami a Hermann Egyed utcában dolgozik ez 400-500 e Ft-ba kerül, ha ez az ára akkor két szivattyút is kellene vásárolni. Mindenkitıl türelmet kérünk. Kaptunk egy levelet a Ditrói polgármestertıl, amit megkért olvassak fel.
A levél a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 13 igen
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
170/2010.(IX.21.) önkormányzati határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti
tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadásáról
Bátaszék
Város
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
19/2009.(II.24.) 71, 77, 78/2010.(IV.27.), 87/2010.(V.11.), 114, 117,
123, 136, 137/2010.(VI.29.) 143, 149, 150/2010.(VII.20.), 152, 164,
167/2010.(VIII.31.) önkormányzati határozata lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a 15/2010.(IX.6.), önkormányzati
rendeletek kihirdetésérıl, valamint a két ülés közötti tevékenységrıl
szóló szóbeli tájékoztatót elfogadja, a megtett végrehajtási intézkedéseket jóváhagyja.
A képviselı-testület egyúttal a 180/2007.(XI.27.) és a
65/2010.(IV.07.) ÖNK-i határozatok végrehajtásának határidejét
2010. december 31-re módosítja.
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N a p i r e n d i

1.

p o n t o k

t á r g y a l á s a :

Az önkormányzat 2007-2010 évi cselekvési programjának értékelése és beszámoló
a bizottsági elnökök ciklusban végzett munkájukról
(155. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Szóbeli kiegészítés
Bizottságok véleménye:
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke:
A beszámolómat két dologgal egészíteném ki a beszámolóból kimaradt. Miután ebben a ciklusban megszőnt a külkapcsolatok bizottsága, a testvérvárosi kapcsolatok ápolását is feladatul
kaptuk. Bizottsági elnökként magam is, de több bizottsági tagunk is megfordult testvér településeink rendezvényein, képviselve városunkat. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a
kapcsolatok tartalmasak legyenek. Másik kiegészítés bizottságunk kezdeményezte, hogy a
méhnyakrák elleni védıoltáshoz valamilyen módon hozzá juthassanak a bátaszéki fiatalok. A
beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A beszámoló a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: A beszámolókat bizottsági elnökök készítik. A mi bizottság egy kis létszámú bizottság. Némely tárgykörben túl is teljesítettük azokat az elképzeléseket, amivel indultunk. Voltak merészebb elképzeléseink is, azok is
gyakorlatilag valóra váltak és voltak olyanok, amik nem is szerepeltek és ebben a négyéves
ciklusban realizálódtak illetve a vége most át fog húzódni. Gondolok itt az óriás beruházásra,
amin a következı képviselı-testületnek lesz még tennivalója és öröme is, amikor megtörténnek az átadások. Amit a mi képviselı-testületünk ebbe a négy évben elhatározott azt teljesítette. A testület és a bizottság is emelt fıvel vállalhatja ezt a ciklust. A következı négy esztendıben is, ha hasonló dolgok történnek, óriási elırelépés lehet a városunk életében. Ki vannak
emelve azok a dolgok, amire rá kellene fókuszálnunk, és azt gondolom összességében az egy
nagyon nagydolog volt, hogy az önkormányzatot négy év alatt biztonságosan tudtuk mőködtetni az intézményrendszerrel kapcsolatosan és ehhez jöttek még hozzá azok a beruházások,
amiket az elıterjesztés tartalmaz. Ami biztonságot adott nekünk az autópályával kapcsolatos
plusz adóbevételek, amik megalapozták azt, hogy még tartalékaink is maradjanak, és nem
kellett különbözı likviditási gondokkal küzdeni. Úgy gondolom, hogy a hivatalnak a jó szervezıképessége és a pénzügyi vezetésnek és tulajdonképpen a ráfigyelés eredményezhette ezt,
és a képviselı-testületnek a bátornak nevezhetı döntései, amikor megszavazta ezeket a beruházásokat és mögé álltak, belevágtak. Olyan irányba sodródtunk, hogy sikerrel jártak a dolgok. A magam részérıl bátran tudom vállalni ezt a négyéves ciklust, bárhol és bárki elıtt.
Ennyi beruházás, ami történik ez egy csomó polgárjogi szerzıdés is és hála nem úgy vagyunk,
hogy per per hátán. Egyetlen olyan ügyünk sincs, akinek, az önkormányzatnak valamilyen
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követelést kellene érvényesíteni. A bizottságunk az elıterjesztést támogatja és a lényeg az,
hogy ezt a négy évet a testület és a bizottság tagjai emelt fıvel vállalhatja.
Bognár Jenı: Nagyon sokan, akik régóta figyelemmel kísérik az önkormányzati munkát,
vagy a testületi üléseket, azt hiszik, hogy itt minden simán ment. Az igazi munka a bizottságokban folyik. Amikor összegeztük ezt a négy évet, akkor azt mondtam, hogy nagyon szerencsés összetételő bizottságok alakultak ki. Az elhangzottak csak megerısíteni tudom. A bizottságok elé, az apparátus, a fıjegyzı úr, aljegyzı úr irodavezetık terjesztik az elıterjesztéseket.
Ott néha vitákon túl, kiforrott állásponttal jönnek a testület elé. A testület kulturált mederben
folytatta munkáját mindig. Ez jó érzéssel tölt el mindenkit. Köszönöm a bizottságok munkáját. Igyekeztem minden bizottság munkájában részt venni. A szociális bizottság elnöke említette, hogy nem hoztak látványos döntéseket, de ott nem egyszerő a helyzet. A pénzügyi bizottság összetétele is szerencsés volt. A KOIS bizottság, amit elvégzett szintén nagy munka.
Köszönöm hogy a bizottság partner volt mindig, akkor is, hogy a könyv megjelenjen. Az ügyrendi bizottság ülései rövidek, de célra törıek volt. Egy felkészült elnök volt, és pillanatok
alatt hozták a döntéseket. Adva volt egy kitőnı hivatal, egy hivatalvezetés, adva voltak az
irodavezetık, a bizottsági elnökök, akik összefogták a bizottsági munkát és utána már az a
cselekvési program, amit 2007-ben elfogadott a testület, ez természetes, hogy megvalósult.
Ennél sokkal több valósult meg. Nyugodt és nagyon eredményes négy évet hagyunk magunk
mögött. Sokan bizonyos dolgokat, amik korábban elkészültek, olyan természetesnek veszik.
Alapvetı célkitőzése volt a testületnek, hogy az intézményhálózat minden körülmény között
mőködjön. 2008-2009-ben az helyi adó emelkedése az autópálya építés miatt, ez segített a
testület munkáját. Ez szerencsés helyzet volt a testület életében. Az integrált oktatási projekt
is, amit megnyertünk, ebbıl Bátaszék város 900 millió Ft-ot kapott.
(Dr. Szabó Ákos alpolgármester úr 14.59-kor kiment)
Ehhez a képviselı-testület 172 millió Ft-tal járult hozzá, ami nem elszámolható a pályázatban
az 140 millió. Ehhez összesen 300 millió Ft-ot tettünk hozzá fejlesztésre. Az óvoda és a bölcsıde 391 millió Ft, általános iskola 543 millió Ft-ot, a gimnázium 158 millió Ft, az alsónyéki
óvoda 47,2 millió Ft-ot kapott, ehhez 14,2 millió Ft-ot önerıként hozzátesznek. Pörbölyi óvoda 44 millió Ft-ot kapott ehhez 8 millió önerıt tettek. A beruházások jelenleg is folynak, a
beruházó szerint november végére befejezıdik. TIOP pályázat laptop programon 11 millió Ftot nyertünk. TÁMOP pályázat kompetencia alapú oktatás a B-A-P MOK oktatási intézményben. Ennek voltak, amikor örültek a pedagógusok volt amikor nem, ezen 82 millió Ft-ot nyertünk. A pedagógusok új módszert sajátítottak el. KEOP pályázaton nyertünk, kerékpártárolóra. Kistérségi támogatással megvásároltuk a 22 személyes IVECO buszt. Partner volt a testület, hogy utánfutót vegyünk, továbbá, hogy karfát kellene felszereltetni, sötétítı függönyt.
2007-2009-ben 2 millió Ft, 2010-tıl 2,3 millió Ft-tal tudjuk a fıiskolásokat, egyetemistákat
támogatni. Folyamatban van a város rehabilitációs pályázat elbírálása. Engedélyeztetési tervünk van, amit egy részét már benyújtottuk a másik részét, ha kiírják, akkor a pályázatot be
tudjuk nyújtani. Bízom benne, hogy az új ciklus végén a városnak új mővelıdési háza lesz. A
Tájház tetıszerkezete felújításra került, és hátul egy zárt fészert ki tudtunk alakítani. Szerettünk volna a tetıtérben szobákat kialakítani, ez nem sikerült, de ez nem is szerepelt a cselekvési programban. Meg kell oldani a fizikoterápia átköltöztetését, az új hely valószínő a bölcsıde lesz. 14,7 millió Ft-ot fordítottunk az egészségház korszerősítésére, 3,3 millió Ft-ot a
Gondozási Központ akadálymentesítésére. A bölcsıdei és védınıi szolgálatnál az épület főtését korszerősítettük 5 millió Ft-ért. Az Új Magyarország fejlesztési tervbıl ügyfélhívó rendszert és szavazógépet állítottunk be, ez 13 millió Ft-ba került. Pénzügyi szoftvert vásároltunk.
A kollégák kulturált körülmények között végezhetik a munkát a városházán. Különbözı vizs-
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gálatok voltak, Ász, ügyészség, államkincstár. Hiányosságot nem talált, sok esetben kiemelkedı színvonalúnak találta a munkát, amit itt végeznek. Az Alisca Terrának át adtuk a szemétszállítást. Hulladéklerakó szigetek épültek meg. Sajnálatos módon még mindig viaskodunk a lakossággal, hogy ha van szemét, akkor konténert lehet rendelni a Bát-Kom Kft-tıl.
Egy éve kész a hulladékudvar, úgy tőnik, hogy az elkövetkezendı hónapokban bevárják a
szekszárdit, a szedresit, a tolnait és együtt adják át ıket. Állattartás 2010. január 1-tıl meg
kellett volna szüntetni, de ezt 2011. augusztusig kitoltuk. A temetınél olyan elképzelésem
volt, hogy egy új ravatalozó épül, de itt sikerült felújítani az épületet, 36 milliót költöttünk rá.
Felújításra került és bıvült a sportpályán az öltözı és a lelátó 15 millió Ft-ot költöttünk rá.
Nagy álom teljesült azzal, hogy megvalósult a Besigheim játszótér. Ez 40 millió Ft-ba került.
Ehhez az önkormányzat 20 millió Ft-ot tett hozzá. Ezek a játékok nagyon drágák. Tanuszoda
jól mőködik, és ki van használva. Külön öröm számomra hogy a babaúszást sokan veszik
igénybe. A környezı települések iskolái is igénybe veszik az uszodát. Régi adósságot rendeztünk az iparosokkal szemben, amikor átadtuk az Árpád utcai ingatlant. Augusztus 20-án átadásra került ez a ház. Infrastruktúra fejlesztése, Orbán hegyi út ivóvíz-fejlesztés, Deák utca,
Kálvária utca és sorolhatnám hány utcában épült meg a szilárd útburkolat. Megépült az 55-56os csomópont, ez a városnak 62 millió Ft-jába került. Sikerült az utolsó pillanatban a Budai
utca középsı részét felújítani. Folyamatos volt az utak hidak karbantartása. Hiányosságunk
van, csak 8 millió Ft-ot fordítottunk járdaépítésre. Jelen pillanatban folyik a Cigányárok korszerősítése. Várkerámiánál a közvilágítás felújításra került. Kitőnı partner volt az elmúlt négy
évben a Bát-Kom vezetése és dolgozói. Márciusban 2 év elıkészítés után a Dél-Tolna Aqua
program elindult Decs gesztorságával. Ez 1,4 milliárdos beruházás, ebbıl Bátaszék 596 millió
Ft-ot kap. Komoly beruházás lesz. Az önerı az közel 60 millió Ft amit hozzá kell tenni. Azt
gondolom, hogy nagyon sok minden megvalósult ebben a négy évben. Köszönet a testületnek,
a hivatalvezetésnek, dolgozóknak intézményvezetıknek, városlakóknak, akik támogatták a mi
elképzeléseinket. Ez csak úgy valósulhatott meg, hogy ez a testület elsısorban a várospolitikát
tartotta szem elıtt. Nagyon kulturált körülmények között dolgoztunk. Bátaszék város a 2007.
márciusi ülésen elfogadott cselekvési programját teljesítette, és túl teljesítette. Köszönöm szépen.
Hozzászólás:
Dr. Bozsolik Róbert: Rendhagyó, hogy jegyzı szót kér cselekvési program értékelésénél, de
a kialakult helyzet miatt úgy gondoltam, hogy ezt megteszem. Nem kívánom a cselekvési
programot értékelni, ezt polgármester úr jól összefoglalta, amiket a város a képviselı-testület
a bizottságok közremőködésével elért. Szeretnék köszönetet mondani hivatali vezetı kollégáimnak, munkatársaimnak, intézményvezetıknek. Az elıttem szóló utalt a pályázatokra, de
ezeket a pályázatokat ki kellett találni, meg kellett írni, elı kellett készíteni ezeket le kellett
vezényelni, és ebben a döntéshozók mellett mindazok a kollégák vettek részt akiket felsoroltam. Köszönet illeti azok munkáját, akik külsıs szakértıként segítették a pályázatok elkészítését. A város több pályázatíró céggel volt kapcsolatban, akik révén hozzájutottunk a pályázati
információkhoz, és azokhoz a kulissza titkokhoz melytıl a pályázatunk ponterısebbé vált, és
ennek megfelelıen el tudta nyeri a támogatásokat. A hivatali apparátus szerteágazó feladatot
végez, amellett hogy kiszolgálja a testületet államigazgatási feladatokat is ellát, ebben is magas színvonalon helytálltunk. Köszönetet mondok a képviselı-testület, illetve a bizottságok
tagjainak. 837 elıterjesztést készítettünk ebben a ciklusban. Évenként ez 200 db körül, amiben írásos anyagokat fogalmaztunk meg. A képviselık nagyon kicsi %-tól eltekintve elıre
írásos anyagból tudtak felkészülni. Ezeket az elıterjesztéseket az említett kollégák, intézményvezetık készítették el. Úgy gondolom, hogy szerencsés helyzetben volt a testület, hogy
mindig olyan anyagot kapott kézhez, mely korrekt módon felépített volt és alternatívákat tar-
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talmazott, és minden esetben a város érdekeit szolgáló javaslatokat foglalt magába. Ennek is
köszönhetı, hogy a 837 elıterjesztés több mint 90 %-ához nem érkezett módosító indítvány.
A maradék elıterjesztésekben a módosítások pontosításokat tartalmazott, és nem kardinális
eltéréseket, ez mindenképpen pozitív dolog. Az elmúlt négy évben voltak elıterjesztések melyekben vitáztunk, de soha sem veszekedtünk. Ez nagyon fontos. Ezek a viták az ajtón belül
tudtak maradni, és utána tovább tudtunk együtt dolgozni. Itt voltak olyanok, amikor nem sikerült konszenzust találni, és az országos politika beleszólt a döntésbe. De ezt tudomásul vette
mindenki. Egy szegmensrıl nem beszéltünk. Úgy gondolom, hogy köszönet illeti azokat a
döntéshozókat, akik lehetıvé tették, hogy a 1,5 milliárd forintnyi támogatást Bátaszék kapta
meg. Mi írhatunk nagyon jó anyagokat, de tudjuk, hogy ezek nem rajtunk múlnak. Megtaláltuk azokat a kapcsolatokat, amelyek révén az értékes szakmai munka megfelelı pontozásra
került, és ennek megfelelıen olyan helyzetbe került, hogy a döntéshozók pozitívan tudtak
ehhez állni. Az elmúlt hetekben felerısödött egy olyan vélemény, hogy Bátaszék város abban
az esetben tud a következı négy évben ilyen sikeres lenni, ha kormánypárthoz közeli képviselı-testülettel vagy városvezetéssel fog rendelkezni. Ez a négy év rácáfolt erre, hiszen jelen
testület politikai összetételét nézve ellenzéki képviselı-testületrıl beszélhetünk ennek ellenére
1,5 milliárd támogatásban részesült a város. Ezt tovább lehet folytatni azzal, hogy bizonyította
a város apparátusa és a város intézményvezetése, hogy jó és értékes pályázatokat tud összeállítani. Bízom abban, hogy a pályázatok összeállítása továbbiakban is ebben a formában fog
történni, ha valamilyen oknál fogva nem akkor, nem nemzeti összefogásról fogunk tudni beszélni az elkövetkezendı idıszakban. Úgy ítélem meg, hogy az elmúlt négy év siker történet
volt a város életében. A város tudott élni az adott lehetıségekkel, az adott pénzeket azokra a
feladatokra fordította, amely a város lakok érdekét szolgálja a bölcsıdétıl a temetı felújításig.
Úgy gondolom, közös munkánk eredménye ez, ebbe mindenkinek része van és bízom, hogy
az elkövetkezendı idıszakban bár hasonló lehetıségeink nem lesznek, de a ránk bízott vagyonnal a mindenkori testület a város érdekeit fogja majd szolgálni.

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
171/2010.(IX.21.) önkormányzati határozata
a 2007 – 2010 évi gazdasági – cselekvési program és a bizottsági
elnöki beszámolók értékelésérıl
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2007 – 2010 évi
gazdasági – cselekvési program értékelésérıl szóló elıterjesztést és a
bizottsági
elnökök
beszámolóját
elfogadja,
egyúttal
a
46/2007.(II.287.) KT határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidı: azonnal
Felelıs: Bognár Jenı polgármester

(Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára képviselı asszony 15.30-kor távozott)
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2.

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 4/2010.(III.08.) önk.-i rendelet
módosításáról
(159. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Szóbeli kiegészítés
Mórocz Zoltán: Módosítást a nem minden esetben megfelelı helyre tervezett tételek átcsoportosítása, a pályázati pénzek bekalkulálása és egyéb átcsoportosítások, és a pótelıirányzatok tették indokolttá. A módosítások között szerepelnek az intézmények elıirányzat módosítási
kérelmei is. A jelenlegi tervezet szerint 400.677 e Ft-tal növekedne a költségvetési fıösszeg
bevétel illetve kiadási oldala. Ez egy igen nagy számnak mondható és a végsı költségvetési
fıösszegünk a 3 milliárdot is elhaladja. Fontosabb tételek a fordított ÁFA 261 millió Ft, ami
egy jövı-menı pénz, ezt a bevételi oldalon végig kell futtatni. Ez miatt van nagy növekedés
dologi oldalon. Nagy változása a helyi adó visszakorrigálása 49 millió Ft-tal, ez annak tudható
be, hogy a vállalkozásoknál lecsapódik és hogy milyen rossz év elé nézünk. Ez sajnos komoly
visszaesés, mely mőködési hiányt fog okozni. Az SZJA kiegészítés 66 millió Ft, itt az államtól visszakapunk egy bizonyos összeget. Ez két elég nagy tétel. Eredeti elıirányzatban csak
önerıt terveztünk, a kiadási és a bevételi részét utána lehet tervezni, mikor megkaptuk az államkincstártól az értesítést. Kiadási oldalon a személyi juttatásoknál mintegy 54 millió Ft
került bemódosításra. 32-33 millió Ft ebbıl a közcélú foglalkoztatás, aminek meg van a fedezete másik oldalon, a többi pedig a TÁMOP pályázathoz kapcsolódó átcsoportosításokból
adódik, illetve az intézmények úgy kérték a céltartalék összegeket amit eredeti elıirányzatként tartalékoltunk a be nem töltött álláshelyek fedezetére, ezek most kerülnek itt beépítésre.
Ennek járulékai voltak. Kamatkiadásokat meg kell emelni, nem túl nagy összeggel. Jelentıs
mozgások vannak még a pályázatok miatt a felhalmozási jellegő kiadásoknál. A beruházásoknál beminuszolunk 408 millió Ft-ot, a felújításoknál beteszünk 424 millió Ft-ot a megfelelı
helyre. Tartalék említése fontos. A betervezett céltartalékból 10 millió Ft kerül feloldásra. Az
általános tartalék az elızı idıszaki döntések alapján hozzá kellett nyúlni. Ez 17 milliót jelent.
Ezek a fıbb változások, amit szerettem volna kiemelni.

Bizottságok véleménye:
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Mészáros Vilmos a Szociális Bizottság elnök-helyettese: Bizottságunk elfogadásra javasolja.
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke:
A költségvetési rendelet módosítását elfogadásra javasolja bizottságunk.
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Elfogadásra ajánlja bizottságunk.

Kérdés és hozzászólás nem volt.
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat 2010.
évi költségvetésérıl szóló 4/2010.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezı
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és a jegyzıkönyv mellékletét képezı 16/2010.(IX.27.) önk.-i rendeltet – egyhangúlag, 11 igen
szavazattal - megalkotta.

(Dr. Szabó Ákos alpolgármester úr 15.35-kor visszajött, Tresz Gábor képviselı úr kiment)

3.

A B-A-P MOK II. Géza Gimnázium intézményegység 2011/2012. tanév létszámmódosítási tervének véleményezése
(156. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı

Szóbeli kiegészítés
Bizottságok véleménye:
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke:
A határozati javaslatot elfogadásra javasolja bizottságunk.
Kemény Lajos: Kérdésként merült fel, hogy mivel jelen tanévben a 0. évfolyamra jelentkezı
létszám alacsony volt, és hogy a jövı évben, ha hasonló helyzet alakul ki, akkor hogy lehet
ezt megoldani. Igazgató úrral történt egyeztetés után arra jutottunk, hogy nem kell megváltoztatni a beiskolázás elıírásait az elızıhöz képest, csak arra kell figyelni, ha a következı évben
hasonló lesz a beiskolázás, akkor elıre kell figyelmeztetni azokat a szülıket, akik ide íratják a
gyereket, hogy elıfordulhat, hogy alacsony jelentkezıi létszám esetén nem 0. évfolyamként
fog indulni a jövıben beiratkozó gyerekek számára a gimnázium, hanem egy 4 évfolyamos
iskolaként. A jelenleg mőködı 0. évfolyam csoportja és a jövıben esetleg alacsonyabb létszámmal bekerülı gyerekek csoportja egy csoportba tudja majd a következı tanévben tanulmányait folytatni. Ez egy gondolat kísérlet csak, mert nem tudjuk megmondani, hogy a 2001es évben a beiratkozók száma hogy alakul. Lehet, hogy erre nem is lesz szükség.

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
172/2010.(IX.21.) önkormányzati határozata
a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat II. Géza Gimnázium intézményegységében a 2011/2012-es tanévre tervezett indítandó osztályok,
és azok létszámainak véleményezésérıl
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Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta
a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és
Pedagógiai Szakszolgálat II. Géza Gimnázium intézmény-egységében
a 2011/2012-es tanévben indítható osztályok és létszámok tervével
összefüggı elıterjesztést, és a 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8.
számú mellékletében foglaltakra, a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 3. számú melléklete, valamint a 22/2010.(V.13.)
OKM rendelet 3. számú mellékletére tekintettel az alábbi létszámterv
meghatározást javasolja a Társulási Tanácsnak:
a 7. évfolyamon egy osztályt 25 fıvel
a 9. évfolyamon egy nyelvi elıkészítı osztályt 30 fıvel
a levelezı tagozaton egy osztályt 30 fıvel.
Határidı: 2010. október 31.
Felelıs: Dr. Bozsolik Róbert címzetes fıjegyzı
Sümegi József intézményegység vezetıje
Határozatról értesül: B-A-P MOK fıigazgatója
B-A-P MOK gimnáziumi intézmény-egység
vezetıje
oktatási referens

4.

A TIOP-1.1.1-09/1-2010-0124 számú „Laptop program a Bátaszék-AlsónyékPörböly Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központban” címő pályázat eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának lezárása
(157. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı

Szóbeli kiegészítés
Dr. Bozsolik Róbert: A közbeszerzési felhívásra egy ajánlat érkezett bruttó 11.220.000 Ft
összegben, mely 200.000 Ft-tal meghaladja a jelenleg rendelkezésre álló forrást. Az ajánlattevı az Albacomp Kft. A jogi, formai és tartalmi értékelés alapján a Kft. ajánlata megfelel a
Kbt. és az ajánlati felhívásban megfogalmazott feltételeknek. A pályázati kiírás szakmai specifikációit a KEB ellenırizni fogja.
(Tresz Gábor képviselı úr 15.40-kor visszajött)

Hozzászólás:
Bognár Jenı: 200 e Ft, amit támogatásként biztosítani kell.

10

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
173/2010.(IX.21.) önkormányzati határozata
a TIOP-1.1.1-09/1-2010-0124 számú „Laptop program a Bátaszék –
Alsónyék - Pörböly Mikrotérségi Nevelési - Oktatási Központban”
címő pályázat eszközbeszerzésrıl szóló közbeszerzési eljárást lezárásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a TIOP-1.1.109/1-2010-0124 számú „Laptop program a Bátaszék – Alsónyék Pörböly Mikrotérségi Nevelési - Oktatási Központban” címő nyertes
pályázat eszközbeszerzésének megvalósítása érdekében az eszközbeszerzési eljárás alapján a következı döntést hozza:
1.) az összességében legelınyösebb ajánlatot az Albacomp RI
Rendszerintegrációs Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.)
nyújtotta be, ezért nyertes ajánlattevıként kihirdeti.
2.) 8.976.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 11.220.000 Ft összegért megbízza
az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. (8000 Székesfehérvár,
Mártírok útja 9.) gazdasági társaságot a TIOP-1.1.1-09/1-20100124 számú „Laptop program a Bátaszék – Alsónyék - Pörböly
Mikrotérségi Nevelési - Oktatási Központban” címő pályázat megvalósításához szükséges eszközök beszerzésével, egyben felhatalmazza a város polgármesterét az errıl szóló szerzıdés aláírására.
3.) a pályázat során elnyert és eszközbeszerzésre fordítható összegen
felüli 200.000 Ft további saját forrást biztosítja az önkormányzat
2010. évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére.
Határidı: 2010. október 30.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
(8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.
Bátaszék – Alsónyék - Pörböly Mikrotérségi Nevelési - Oktatási Központ
pénzügyi iroda
Deák Ügyvédi Iroda
irattár
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5.

Az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tevének kiegészítése
(154. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Szóbeli kiegészítés
Bizottságok véleménye:
Mészáros Vilmosné a Szociális Bizottság elnökhelyettese: Bizottságunk új módosító javaslattal jött, miszerint a 2010. évre jóváhagyott közfoglalkoztatási program kerüljön kiegészíti
a belterületi csapadékvíz árok rendezésére vonatkozó foglalkoztatási programrésszel. 2010.
október 1-jétıl 2010. december 31-éig a program keretében 6 fı rendelkezésre állási támogatásban részesülı férfit foglalkoztatására kerüljön sor, valamint a program beindításához, illetve a foglalkozatásukhoz szükséges 90.000 Ft-ot az önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére biztosítja.
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottságunk a szociális bizottság új határozati javaslatának megismerte és annak elfogadását javasolja.
Bognár Jenı: Nagyon jó dolognak tartom, hogy 6 fıt foglalkoztatni tudunk még a közfoglalkoztatás keretén belül. Csapadékvíz-árok rendezéséi munkákat fognak végezni, és amint ezt a
munkát befejezték, megnézzük, hogy valósítható meg a favágási program.

Kérdés és hozzászólás nem volt.

Az SZB által elhangzott módosító javaslat került megszavazásra, miszerint a 2010. évre jóváhagyott közfoglalkoztatási program kerüljön kiegészítésre a belterületi csapadékvíz árok
rendezésére vonatkozó foglalkoztatási programrésszel. 2010. október 1-jétıl 2010. december
31-éig a program keretében 6 fı rendelkezésre állási támogatásban részesülı férfit foglalkoztatására kerüljön sor, valamint a program beindításához, illetve a foglalkozatásukhoz
szükséges 90.000 Ft-ot az önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános tartalék kerete
terhére biztosítja, 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
174/2010.(IX.21.) önkormányzati határozata
„Az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének kiegészítése belterületi csapadékvíz árok rendezés programrésszel
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2010. évre
jóváhagyott közfoglalkoztatási programot kiegészíti belterületi csapadékvíz árok rendezése vonatkozó foglalkoztatási programrésszel.
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2010. október 1-jétıl 2010. december 31-éig a program keretében 6
fı rendelkezésre állási támogatásban részesülı férfit kíván foglalkoztatni.
A program beindításához, illetve a foglalkozatásukhoz szükséges
90.000 Ft-ot az önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános
tartalék kerete terhére biztosítja.
Határidı: 2010. október 1.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: SZB elnök
pénzügyi iroda
szociális és igazgatási csoport
építési és városüzemeltetési iroda
BÁT-KOM Kft.
irattár”

6.

Egyes önkormányzati rendeletek módosítása
(158. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı

Bizottságok véleménye:
Dr. Bonnyai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Jogszabályváltozások tették
szükségessé a módosításokat, illetve egy fogalom-meghatározás, a pedagógus kitüntetéssel
kapcsolatban és a hulladékgazdálkodással kapcsolatban egy számlázási rendváltozás, ami még
indokolttá teszi ezeket, a módosításokat. Bizottságunk ügyrendi és jogi szempontból elfogadásra ajánlja a rendelet módosítását.

Kérdés és hozzászólás nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyes önkormányzati
rendeletek módosításáról szóló 17/2010.(IX.27.) önkormányzati rendeletet a jegyzıkönyv
melléklete szerinti tartalommal – egyhangúlag, 13 igen szavazattal - megalkotta.

7.

Állattartási szabályok betartásának elısegítése
(160. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Szóbeli kiegészítés
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Bizottságok véleménye:
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk az alábbi határozati
javaslat elfogadását javasolja, miszerint állategységenként 80.000.- Ft értékő, de maximum
1.000.000 Ft összegő, a BÁT – KOM Kft. által elvégzendı munka illetve építıanyag
hozzájárulást biztosít haszonállatainak a vállalkozó tulajdonában álló Hunyadi utcai
ingatlanról az Orbánhegyi út melletti ingatlanra történı átköltöztetései feltételeinek
megteremtése céljából, továbbá a megítélt hozzájárulás feltételeként az állatok
átköltöztetésének 2010. november 30-áig történı meglétét határozza meg.
Hozzászólás:
Dr. Szabó Ákos: Kicsit finomítanék ezen. Itt egyedei egyeztetés és elbírálás van, hogy nem
az legyen hogy adunk mindenkinek, inkább ez adható legyen. Mi nem akarunk ettıl visszalépni, hanem a konkrét eset ismeretében tegyük meg, ezeket a lépéseket. Ez adható forma
legyen, a többivel egyetértek.
Dr. Bozsolik Róbert: Alpolgármester úr kételyeit eloszlatva a b, és c, pontok tartalmazzák az
adhatóságát ennek a döntésnek. 2010. november 30-ig idıkorlátot határoz meg, a c. pontban
benne van, hogy egyben felhatalmazza a város polgármesterét a hozzájárulás felhasználásáról
szóló megállapodás kidolgozására és aláírására. A feltételrendszerek a bizottsági ülésen elhangoztak. Amennyiben szükségesnek látja a testület itt a folytonosságot értem, akkor a megállapodást véleményezésre vissza tudjuk hozni, hiszem októberbe az éppen regnáló testület
véleményt tudjon nyilvánítani.
Dr. Bonnyai József: Melyek azok a feltételrendszerek, amivel bele lehet ebbe passzolni?
Benne van-e az, hogy nyilvántartásba vett állatokról legyen szó? Mert november 30-ig itt
egyedei jelölés nélkül állatott is kölcsön lehet kérni. Erre figyelni kellene.
Dr. Bozsolik Róbert: Jogos a felvetés. Ezen a megbeszélésen valamennyi bátaszéki állattartó
részt vett. Valamennyi állattartónál rendelkezünk azzal, az információval, hogy hány állat van
a birtokában. Ez az elıterjesztés egy állattartóról nyilatkozik. Ez a határozati javaslat kizárólag a városi óvoda környékén lévı állattartó kiköltöztetésére vonatkozik. Az egyedi tárgyalások során felvetıdtek azok a tárgyalási pontok, amelyet az önkormányzat megfogalmazott,
mint kiköltözési feltételrendszert, és ott megfogalmazódtak azok az elképzelések az állattartó
szerint, amilyen feltételek szerint ı ki szeretne költözni. Ezeket rögzítjük egy megállapodásba. Ha a kiköltözési feltételek megvannak, illetve a helyszín ahová ki szeretne költözni, akkor
azokat a minimális állattartási feltételeket tudjuk közösen teljesíteni, akkor válik jogosulttá
erre a hozzájárulásra az önkormányzattól.
Dr. Szabó Ákos: Azt gondolom, hogy elfogadható az elnök úr aggálya. Az állattartókra vonatkozó jogszabályok lekövethetıek, ez egy alaphelyzet. Ettıl, ha valaki eltér, az nem vehetı
figyelembe ilyen támogatásnál. Meghatározott, hogy mennyivel kell a születés után bejelenteni, elızetesen megjelölni, illetve végeleges jelöléssel ellátni az állatot. Ha valaki ezt nem tudja
a megfelelı papírokkal igazolni, akkor ı nem tárgyalási alap. Ebben az esetben csak a keretjogszabályokat kell lekövetni.

A PGB által elhangzott módosító javaslat került megszavazásra, miszerint állategységenként
80.000.- Ft értékő, de maximum 1.000.000 Ft összegő, a BÁT – KOM Kft. által elvégzendı
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munka illetve építıanyag hozzájárulást biztosít haszonállatainak a vállalkozó tulajdonában
álló Hunyadi utcai ingatlanról az Orbánhegyi út melletti ingatlanra történı átköltöztetései
feltételeinek megteremtése céljából, továbbá a megítélt hozzájárulás feltételeként az állatok
átköltöztetésének 2010. november 30-áig történı meglétét határozza meg, melyet képviselıtestület 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
175/2010.(IX.21.) önkormányzati határozata
állattartó telep átköltöztetéséhez támogatás megállapításáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete:
a.)

Gréger Árpád Bátaszék Hunyadi utca 44. szám alatti állattartó
vállalkozó részére állategységenként 80.000.- Ft értékő, de
maximum 1.000.000.- Ft összegő, a BÁT – KOM Kft. által
elvégzendı munka illetve építıanyag hozzájárulást biztosít
haszonállatainak a vállalkozó tulajdonában álló Hunyadi utcai
ingatlanról az Orbánhegyi út melletti ingatlanra történı
átköltöztetései feltételeinek megteremtése céljából.

b.) a megítélt hozzájárulás feltételeként az állatok átköltöztetésének
2010. november 30-áig történı meglétét határozza meg.
c.)

a hozzájárulás pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2010. évi
költségvetésének tartalékkeret terhére biztosítja, egyben
felhatalmazza a város polgármesterét a hozzájárulás
felhasználásáról szóló megállapodás kidolgozására és aláírására.

Határidı: 2010. november 30.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: Gréger Árpád vállalkozó
építési és városüzemeltetési iroda
pénzügyi iroda
irattár

8.

Malomszögi csapadékvíz elvezetéséhez pénzügyi forrás biztosítása
(161. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Szóbeli kiegészítés
Adorjáni Márta: Az épülı Lidl áruház csapadékvíz elvezetése kapcsán vizsgálták, hogy
merre lehetne elvezetni a vizet. Több változatot kidolgoztak, melybıl a Lidl által elfogadható
megoldás a meglévı Kossuth Lajos utcától a Deák Ferenc utcáig terjedı szakaszon kiépült
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gravitációs zárt csapadékvíz elvezetı csatorna igénybevételével a Spar áruház mögötti területen egy 1000 m3 víztározó közbeiktatásával szivattyúk, beépítésével nyomott csapadékcsatornán keresztül vezetıdne a csapadékvíz egészen a Lajvér patakig. Az egyeztetések során felmerült az is, hogy csatlakozna erre a rendszerre a Garay és Deák Ferenc utcákból a Malomszögre vezetett csapadékvíz is így az a Lajvér patakba vezethetı lenne. A Lidl vezetıivel
egyeztettünk a közösen kialakítandó rendszer kiépítésével kapcsolatban. Amennyiben az Önkormányzat részérıl is szándék mutatkozna közös költségvállalásra. Úgy egyetértenének a
nyomott vezetékes hálózat kiépítésérıl szóló változattal.
Bizottságok véleménye:
Tresz Gábor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk támogatja és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Bognár Jenı: Reményeink szerint itt a Budai utcát érintı szakasz problémáját is megoldja. Itt
a keretek végig érintve vannak, ezt a problémát is kezelni tudjuk. A Lidl 20 millió Ft-ot fordít
erre, akkor nekünk is ezt a 3,4 millió Ft rá kell fordítani.
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
176/2010.(IX.21.) önkormányzati határozata
Bajai úton zárt csapadékvíz csatorna építésérıl
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete;
egyetért a Lidl áruházzal közösen zárt nyomott csapadékvíz elvezetı
csatorna megépítésével a Bajai út északi oldalán, ezért a hálózat
kiépítéséhez 3,4 millió Ft keretösszegig járul hozzá a Garay u. – Deák
F. utcáig (a tárolómedencéig) épülı gravitációs csatorna építési
költségeinek fedezésére, a tároló medence megépítéséhez
vásárolandó terület költségeinek fedezésére.
a) vállalja továbbá a rendszer
üzemeltetésével járó költségeket.

kiépítését

követıen

annak

b.) a 3,4 millió Ft keretösszeget az önkormányzat 2011. évi
költségvetése, míg az üzemeltetési költséget az önkormányzat
mindenkori éves költségvetése terhére biztosítja.
c.) megbízza a város polgármesterét a csapadékcsatorna építésére
vonatkozó megállapodásnak az önkormányzat nevében történı
aláírásával.
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Határidı: 2011. december 30.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: Lidl képviselıje
építési és városüzemeltetési iroda
pénzügyi iroda
irattár

Bognár Jenı: Tisztelt képviselı társaim, tisztelt televíziónézık. Ünnepélyes pillanat végére
értünk. Ez a képviselı-testület emelt fıvel zár le egy 4 évet, és adja át a staféta botot, egy új
képviselı-testületnek. Méltósággal vittük végig ezt a 4 évet, kérem, hogy ezt a másfél hetet is
méltósággal vigyük végig, majd a lakosság úgyis meghozza a bölcs döntést. Elıre is gratulálok, és jó munkát kívánok az újonnan megválasztandó testületnek.
Polgármester úr átadja az önkormányzati emléklapot képviselık részére.
Dr. Szabó Ákos: Úgy gondolom, hogy ebben a négy évben, amit eltöltöttünk együtt, abban
benne volt az a tapasztalat, amit te a korábbi évek alatt megszereztél. Polgármester úr jól menedzselt a várost. Nem kis teljesítmény, amit az elmúlt négy év is jelez. Bátaszék helyét központi szerepként jelöli már a kistérségben. Azt gondolom, hogy ezt a négy évet lezárva büszkeséggel tekinthetünk vissza. Az elıttünk álló idıszakra a választásokig sok sikert kívánok.
Alpolgármester úr átadja az önkormányzati emléklapot polgármester úr részére.
Mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt, így a testületi ülést Bognár Jenı polgármester úr
16 órakor bezárta.

kmf.

Bognár Jenı
polgármester

Dr. Bozsolik Róbert
jegyzı, címzetes fıjegyzı

Készült: 2010. 10. 21-én …………………
Ellenırizve: 2010. 10. 22-én ……………………….
Hitelesítve: 2010. 10………. ………………..
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