
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
Bátaszék, Szabadság u. 4. 7140 
Telefon: 74/491-958 
 
 
Szám: 2387-23/2010./HSZG. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 
 
mely készült Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. december 21-én,  
1410 órakor, a Városháza Millenniumi termében megtartott képviselı-testületi ülésérıl. 
 
Jelen vannak:  Bognár Jenı polgármester,  

Dr. Szabó Ákos alpolgármester, Dr. Bonnyai József, Fejes József, Dr. 
Kostyálné Dr. Kovács Klára, Partiné Harcsa Magdolna, Péter Géza, Dr. 
Somosi Szabolcs, Sümegi József képviselık (összesen: 9 fı) 

 
Távol maradt:  ----- 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Skoda Ferenc aljegyzı, 
 Schäfer István, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 
 Bihari László a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 
 Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı, 
 Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı, 
 Takácsné Gehring Mária szoc. és igazgatási csoportvezetı, 
 Kemény Lajos fıigazgató, 
 Mészáros István igazgató, 
 Borosné Simon Zsuzsanna Gk. vezetı, 
 Riglerné Stang Erika igazgató, 
 Sági Lajosné könyvtárvezetı, 
 Kiss Lajos ügyvezetı 
 Nyakas Gábor ügyvezetı 
 Szőcs Gáborné vállalkozó 
 
 
Bognár Jenı polgármester úr köszönti a képviselı-testület tagjait, majd megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, mivel 9 képviselı jelen van. Ezután javaslatot tesz a meghívóban szerep-
lı napirendi pontokra, azzal a módosítással, hogy a 16. napirendi pont Kovács István bérle-
ti díj elengedése iránti kérelme kerüljön levételre és 20. napirendként kerüljön felvételre 
az aljegyzıi pályázat kiírása c. napirend. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendi javaslatokat – 
egyhangúlag, 9 igen szavazattal,– elfogadta, így a testületi ülés napirendje az alábbiak szerint 
alakult: 
 
 
 
 



 

 

 

2 

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. Jegyzıi pályázatok elbírálása (ZÁRT ülésen) 
(191. sz. elıterjesztés) 

2. BÁT-KOM 2004. Kft. ügyvezetıjének megbízása (ZÁRT ülésen) 
(192. sz. elıterjesztés)  

3. Kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés jóváhagyása 
(202. sz. elıterjesztés) 

4. Szőcs Gáborné vállalkozási szerzıdése 
(194. sz. elıterjesztés) 

5. A BÁT-KOM 2004. Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadása 
(198. sz. elıterjesztés) 

6. A 2011. évi városüzemeltetéshez kapcsolódó szerzıdések jóváhagyása 
(205. sz. elıterjesztés) 

7. Bérlakás állomány 2011. évi felújítási tervének jóváhagyása 
(206. sz. elıterjesztés) 

8. BÁT-KOM 2004. Kft. ügyvezetıjének jutalmazása 
         (193. sz. elıterjesztés) 

9. Önkormányzati vagyon biztosítására beérkezett ajánlatok megvitatása 
(199. sz. elıterjesztés) 

10. Háziorvosi vállalkozási szerzıdések módosításának jóváhagyása 
(200. sz. elıterjesztés) 

11. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása 
(201. sz. elıterjesztés) 

12. A 2011. évi lakossági fizetési kötelezettségekrıl szóló rendelet elfogadásáról 
(196. sz. elıterjesztés) 

13. A polgármester beszámolója a Szekszárd és Térségi Többcélú Kistérségi Társulás-
ban végzett tevékenységrıl 
(203. sz. elıterjesztés) 

14. A képviselı-testület 2011. évi üléstervének elfogadása 
(204. sz. elıterjesztés) 
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15. A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának meghatározása 
 (197. sz. elıterjesztés) 

16. Kuratóriumi tagok, felügyelı-bizottsági tagok megválasztása 
(207. sz. elıterjesztés) 

17. Az ivóvíz- és szennyvízcsatorna- szolgáltatás hatósági díjának megállapításáról 
(208. sz. elıterjesztés) 

18. Védınıi körzetek területi beosztásának módosítása 
(209. sz. elıterjesztés) 

19. A 2011. évi köztisztviselıi teljesítmény-követelmények fıbb céljainak meghatáro-
zása 
(210. sz. elıterjesztés) 

20. Aljegyzıi pályázat kiírása 
(211. sz. elıterjesztés) 

 
 

Bognár Jenı: A képviselı-testület zárt ülésen kezdi munkáját, mivel jogszabály írja elı, hogy 
amennyiben pályáztatás esetén a pályázók közül valaki kéri, a zárt ülést akkor azt kell tartani. 
 
 
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. Jegyzıi pályázatok elbírálása (Zárt ülésen) 

Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
A napirendet Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a helyi önkormányzat-
okról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
228/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 

 
a jegyzıi álláshely betöltésére beérkezett pályázatok kizárása 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
204/2010.(XI.09.) önk.-i határozatával meghirdetett jegyzıi álláshely 
betöltésére beérkezett pályázatok közül  
 

- Dr. Lırincz Anna,  
- Dr. Poloma László, 
- Dr. Pressing Bernadett,  
- Dr. Werner Zsolt 
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pályázatát - a kiírásban meghatározott feltételek hiánya miatt - a pá-
lyázati eljárásból kizárja.  
 
Határidı: 2010. december 28. (értesítésre) 
Felelıs:   Takácsné Gehring Mária csoportvezetı 
 
Határozatról értesül: érintett pályázók 
                                  irattár 

 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
229/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 

 
Skoda Ferenc jegyzıvé történı kinevezése 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36. §-ának (1) bekezdésé-
ben kapott hatáskörében eljárva - figyelemmel a köztisztviselık jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban: Ktv.) 8. §-ában 
foglaltakra - : 

1. Skoda Ferenc (sz.: Veszprém, 1955. január 16., anyja neve: 
Tamás Margit, lakcím: 7100 Szekszárd, Luther tér 3. 2/2.) urat, a 
város jelenlegi aljegyzıjét, 2011. január 01-jével – határozatlan 
idıre - Bátaszék Város Jegyzıjévé kinevezi.   

 
2. a kinevezett jegyzı illetményét a Ktv. 45. § (2) bekezdésének b.), 

46. § (4) bekezdésének b.) és (7) bekezdésének a.) pontjai alapján 
bruttó 495.000 Ft/hó összegben határozza meg az alábbiak szerint: 

− alapilletmény 396.000.- Ft 
− vezetıi pótlék (20 %)   79.200.- Ft 
− alsónyéki pótlék (5 %)   19.800.- Ft 

 
3. felkéri a város polgármesterét a szükséges munkajogi intézkedések 

megtételére. 
 
4. egyúttal a 40/2008. (III.10.) KTH határozatát 2010. december 31.-

ével hatályon kívül helyezi. 
 
Határidı: 2010. december 28. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: Skoda Ferenc 

                        MÁK 
                        személyi anyag 
                        irattár 



 

 

 

5 

2. BÁT-KOM 2004.Kft. ügyvezetıjének megbízása (Zárt ülésen) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
 
A napirendet Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a helyi önkormányzat-
okról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
230/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 

 
BÁT-KOM 2004. Kft. ügyvezetıi álláshelyre beérkezett pályázat 
kizárása  
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
199/2010.(XI.02.) önk.-i határozatával meghirdetett BÁT-KOM 2004 
Kft. ügyvezetıi álláshely betöltésére beérkezett pályázatok közül 
Tóth István pályázatát a kiírásban meghatározott feltételek hiánya 
miatt – erkölcsi bizonyítványt nem csatolt– a pályázati eljárásból ki-
zárja.  
 
Határidı: 2010. december 28. (értesítésre) 
Felelıs:   Takácsné Gehring Mária csoportvezetı 
 
Határozatról értesül: pályázó 

 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
231/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
BÁT-KOM 2004. Kft. ügyvezetıjének megbízására 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete; 

a.) - mint a BÁT-KOM 2004. Kft (Bátaszék, Baross u.1/A.) ki-
zárólagos egyedüli tulajdonosa - a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény 24. §-a alapján    K i s s  Lajos 
(sz.: Baja, 1964. december 12., anyja neve: Koródi Mária) 
Bátaszék, Budai u. 42. szám alatti lakost - 2011. január 01. 
naptól 2014. december 31. napig terjedı idıtartamra – meg-
bízza a bátaszéki BÁT-KOM 2004. Kft.  ügyvezetıi felada-
tainak ellátásával. 
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b.) a BÁT-KOM 2004. Kft. - 134/2004. (VI.29.) KTH számú 
határozattal jóváhagyott - Javadalmazási Szabályzat 3.) 
pontjában rögzített jogkörében eljárva az ügyvezetı havi il-
letményét 2011. január 01-jétıl 220.000 Ft/hó, míg havi 
költségtérítésé 53.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

c.) a BÁT-KOM 2004. Kft. – 132/2004.(VI.29.) KTH számú 
határozattal jóváhagyott – Alapító Okiratának 7.) pontjában 
szereplı „2007. január 1-jétıl 2010. december 31-éig” szö-
vegrész helyébe a „2011. január 1-jétıl 2014. december 31-
éig”  szövegrész lépteti. 

d.) egyúttal a 208/2006.(XI.29.) KTH számú, valamint az ezt 
módosító 232/2009.(XI.25.) KT határozatát hatályon kívül 
helyezi. 

e.) felkéri a város aljegyzıjét, hogy gondoskodjon a Kft. Alapí-
tó Okiratának cégbírósági módosíttatásáról. 

 
Határidı: 2010. december 28. és  
               az e.) pont esetében 2011. február 28. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 

Határozatról értesül: megbízott ügyvezetı 
                                  BÁT-KOM 2004 kft. 

 
 
 
A képviselı-testület ezt követıen nyílt ülésen folytatja munkáját. 
 
 
Bognár Jenı: A testület zárt ülésen döntött és azt a döntést hozta, hogy Bátaszék város jegy-
zıjének Skoda Ferencet nevezte ki 2011. január 1-jétıl határozatlan idıre. A másik döntés, 
hogy a Bát-Kom 2004. Kft. ügyvezetıjének, 2011. január 1-tıl 2014. december 31-ig Kiss 
Lajost bízza meg. Mindkettıjüknek sok szeretettel gratulálok.  
 
Jegyzı úrral elég régóta dolgozunk együtt, meggyızıdésem, hogy nagyon eredményes és 
hasznos munkát tudunk a városért tenni. Adjon erıt, hogy ez a képviselı-testület egyhangúlag 
döntött amellett, hogy te Bátaszék jegyzıje legyél. Azt gondolom, hogy rászolgáltál erre a 
címre. 
 
Skoda Ferenc eskütétele következett, amit Bognár Jenı polgármester úr olvasott elı. 
 
 
Skoda Ferenc: Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselı-testület, mindenekelıtt szeretném 
megköszönni önöknek azt a nem csekély bizalmat, amit az imént zárt ülésen tanúsítottak irá-
nyomban, amikor kineveztek január 1-jétıl Bátaszék város jegyzıjévé. A feladat a munka 
nem lesz könnyő, ám én mindig szerettem a kihívásokat. Ugyanakkor miután nem vagyok, 
egy ígérgetıs ember ezért most a jövıbeni munkámmal kapcsolatban nem szeretnék ígérete-
ket tenni, azt azonban mindenképp ki kell jelentenem, ahogy eddig úgy a jövıben is napi kor-
rekt munkakapcsolatot fogok fenntartani önökkel, polgármester úrral és a hivatal valamennyi 
dolgozójával. Arra a kérdésre a választ, hogy vajon az iménti döntésük helyes volt-e, úgyis az 
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elkövetkezendı években végzett munkám fogja megadni. Még egyszer köszönöm a bizalmu-
kat és valamennyiünknek sikeres együttmőködés és eredményes közös munkát kívánok. 
 
Kiss Lajos: Köszönöm a bizalmat és igyekszem a legjobb tudásom szerint végezni munká-
mat. 
 
 

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: December 4-én az elnök asszony vezetésével köszöntöttük a fıiskolásokat és 
ünnepélyes keretek között átadtuk a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokat.  
December 7-én Budapesten voltunk az uszoda kérdésével kapcsolatban. Lejöttek megtekinte-
ni az uszodát, papírjainkat rendbe találták, jó benyomásokkal utaztak el Bátaszékrıl. Renge-
teg papírt kértek még be. A múlt héten megtörtént az elsı tárgyalás az Alisca Bau és a minisz-
tériumi államtitkárasszony között. Nagy valószínőséggel az I. negyedévben pont fog kerülni 
erre a kérdésre. Elıre láthatólag az lesz a sorsa az uszodának, ha a minisztérium meg tud 
egyezni az Aliscával, a kezelésünkbe kerül az uszoda és akkor tulajdonképpen nekünk már 
csak az üzemeltetést kell majd rendezni. Egyelıre még csak ennyit tudok mondani, miután 
teljes információkkal még nem rendelkezünk. 
Még ezen a napon árajánlatokat kértünk szivattyú ügyben. Nem jártunk eredménnyel, mert 
lényegesen drágábbak voltak csak. A visszaigazolás szerint január 2 és 3. hetében fognak 
Olaszországból megérkezni. Ha ezek megérkeznek, akkor próbaképpen, mindenféleképpen a 
malomszögbe fogjuk megkezdeni a szivattyúzást.  
December 10-én az Agrárkamara szervezésében és a vízügyesek szervezésében elég hosszan-
tartó megbeszélést tartottunk. Mindenki elmondta panaszát, sérelmét. A fıcsatornát, ami 
Szekszárd és Báta között van, ezt mindenféleképpen rendbe fogják hozni. Javasoltuk és tár-
gyalásokat kezdeményeztünk, hogy az autópálya üzemeltetıjével is meg kell valamilyen mó-
don állapodni. 
Nagyon szép és megható ünnepségen vettem részt az anyatej világnapja alkalmából, amit a 
védınık szerveztek.  
14-én a nyugdíjasokkal találkoztam. Ezen a napon sikerült bemutatnom Darabos Józsefnét a 
TETT elnökét a nyugdíjasoknak. 
16-án a Gondozási Központ szervezésében egy szintén nagyon megható rendezvényen vettem 
részt. Ez egy kicsit szomorú és szívet melengetı is, ilyenkor azok a gyerekek, akik valamilyen 
módon hátrányba vannak, ık adják a mősört és nekik érkezik a mikulás. Köszönöm mind-
azoknak, akik segítettek, és akik támogatták ezt az ünnepélyt. 
17-én a 70 éven felülieket köszöntöttük nagyon szép számmal jelentek meg. Annak külön 
örülök, hogy azt a véleményt kaptuk az ott lévı nyugdíjasoktól, hogy borzasztóan örültek, 
hogy bátaszéki színjátszók adták elı a mősort. Gratulálok a szervezıknek.  
18-án karácsonyi koncerten vettem részt, amit a pedagógus kórus szervezett az összes 
bátaszéki kórus részt vett ezen az ünnepségen.  
19-én a német egyesület szervezésében egy karácsonyi megemlékezés volt. Gratulálok min-
denkinek, akik ebben a munkában részt vett.  
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20-án a nyugdíjasok pedagógusokat látta vendégül az általános iskola. Ezek az idıs nyugdíja-
sok megérdemlik, hogy gondoljanak rájuk.  
Ugyanez vonatkozik arra az ünnepélyre is, ami december 10-én a nyugdíjas óvónıknek és 
dadáknak, bölcsıdei dolgozóknak tartottak. Az óvoda és az iskola megemlékezett a nyugdíja-
sairól, ez egy szép dolog. 
Tegnap este kicsinek bizonyult a mővelıdési ház még a folyóson is álltak. Egy gyönyörő 
szép este volt. Régi magyar filmslágereket adtak elı a színjátszóink. Kitőnı elıadás volt. És 
én azzal szeretném ezt a tájékoztatómat befejezni, ahogy tegnap is befejezıdött a mősör Sze-
ressük egymást gyerekek! 
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 

 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
232/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 
tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 133, 
134/2010. (VI.29.), 175/2010.(IX.21.), a 197/2010.(XI.02.), a 
199/2010.(XI.02.), a 202/2010. (XI.02.), 203/2010.(XI.09.), a 
207/2010.(XI.09.), a 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 
217/2010.(XI.30.), a 220, 221/2010.(XI.30.), és a 226/2010. (XI.30.) 
önkormányzati határozata lejárt határidejő határozatok végrehajtásá-
ról, a 19/2010.(XII.06.) önkormányzati rendelet kihirdetésérıl, vala-
mint a két ülés közötti tevékenységrıl szóló szóbeli tájékoztatót elfo-
gadja, a megtett végrehajtási intézkedéseket jóváhagyja. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 48/2010.(III.30.) önkormányzati hatá-
rozat végrehajtásának határidejét 2011. februári ülésre, a 188/2010. 
(X.18.) önkormányzati határozat végrehajtásának határidejét 2011. 
februári ülésre módosítja.  

 
 
 
3. Kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés jóváhagyása 

Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
Szóbeli kiegészítést nem tett az elıterjesztı 
 
 
Bizottság véleménye:  
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Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot és a 
közszolgáltatási szerzıdés-tervezetet változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Skoda Ferenc: A határozati javaslathoz lenne egy módosításom. A jelenlegi c. pont akként 
rendelkezik, hogy a januári ülésre készítse el az ügyvezetı úr az építési irodavezetı-
asszonnyal a ciklusnak a fejlesztési, karbantartási tervét. Mint látták az elıterjesztés tartal-
mazza ezt a fejlesztési tervet, tehát a határozati javaslat c. pontja a következıképpen szólna. 
„A városi köztemetı 2011-2015 évi fejlesztési tervét a határozat melléklete szerinti tarta-
lommal hagyja jóvá.” 
 
 
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 
 
 
Polgármester úr a jegyzı úr módosításával megszavaztatja a határozati javaslatot, mely szerint 
a c.) pont a következıképpen szólna. A városi köztemetı 2011-2015 évi fejlesztési tervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. 
 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
233/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
Kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés jóváhagyásáról 

 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete; 

a.) a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl szóló 1999. évi 
XLIII. törvény 39. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra fi-
gyelemmel - bátaszéki városi köztemetı üzemeltetésére – a 
szekszárdi Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft.-vel – kötött és 
a határozat mellékletét képezı kegyeleti közszolgáltatási 
szerzıdést jóváhagyja, felhatalmazza a város polgármesterét 
annak aláírására. 

b.) felkéri a város építési és városfejlesztési irodavezetıjét, va-
lamint a Panteon Kft. ügyvezetı igazgatóját, hogy készítsék 
el a köztemetı 2010. december 31-i állapotának leltárát, 
mely a szerzıdés 1. számú mellékletét fogja képezni. 

c.) a városi köztemetı 2011-2015. évi fejlesztési tervét a hatá-
rozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

d.) egyúttal a 191/2005.(XI.29.) és a 104/2007.(VI.29.) KT ha-
tározatait hatályon kívül helyezi, 
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Határidı: 2010. december 10. és 2011. januári ülés 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
               (a határozat megküldéséért)  
 
Határozatról értesül:  Panteon Kft.- 
                     pénzügyi iroda 
                     ép.és városüz. Iroda 

 
 
 
Bognár Jenı: Gratulálok ügyvezetı úrnak és további jó munkát kívánok. Püspökiné Teriké-
nek is ezúton szeretném megköszönni az egész éves munkáját. 
 
Nyakas Gábor: Köszönöm szépen a bizalmat. 
 
 
 
4. Szőcs Gáborné vállalkozási szerzıdése 

Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 
   
 
Szóbeli kiegészítést nem tett az elıterjesztı 
 
 
Bizottság véleménye:  
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot és a 
vállalkozási szerzıdés-tervezetet változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális bizottság elnöke: A bizottság a határozati javas-
latot és a vállalkozási szerzıdés-tervezetet változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Bognár Jenı: Amennyiben megtörténnek a költözködések és a Bölcsıde a végleges helyére 
kerül, mindenféleképpen tárgyalunk arról, hogy valamilyen helyet megpróbálunk kialakítani. 
Majd a képviselı-testület fogja eldönteni valószínő a koncepció kialakításánál, hogy mi le-
gyen a volt rendırség épületének a sorsa. Valószínő, hogy az I. félévben a Mártit onnan el 
fogjuk költöztetni, jelenleg keressük az optimális megoldást. A lakosság igényli ezt a szolgál-
tatást, és nem kívánnak beutazni Szekszárdra és meg vannak a Márti munkájával elégedve, 
ezért szeretnénk a feltételeket biztosítani. 
 
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal – az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
234/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 

 
Szőcs Gáborné vállalkozási szerzıdésének jóváhagyásáról 

 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Szőcs 
Gáborné Bátaszék, Deák F. u. 92. szám alatti lakossal - fizikote-
rápiai kezelések ellátására kötendı és a határozat mellékletét 
képezı vállalkozási szerzıdést jóváhagyja, felhatalmazza a vá-
ros polgármesterét annak aláírására. 

A képviselı-testület egyúttal a 192/2005.(XI.29.) és az ezt mó-
dosító 196/2006.(XI.29.) KTH számú határozatait 2010. decem-
ber 31-ével hatályon kívül helyezi. 
 
Határidı: 2010. december 30. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
               (a határozat megküldéséért) és 
               Bognár Jenı polgármester 
               (a szerzıdés aláírásáért) 
 
Határozatról értesül: Szőcs Gáborné vállalkozó 
                                 pénzügyi iroda 
                                 irattár 

 
 
 
5. A BÁT-KOM 2004. Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadása 
           Elıterjesztı: Kiss Lajos  BÁT-KOM 2004. Kft. ügyvezetıje 
 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Dr. Bonnyai József a Felügyelı Bizottság elnöke: Mint köztudomás ezt a céget, amikor a 
képviselı-testület létrehozta a munkahelyek megırzése volt a cél, másrészt a városüzemelte-
tés a városhoz kapcsolódó rendezvények megfelelı színvonalon történı kezelése. Az is nyil-
vánvaló, hogy gazdasági társaság formájában mőködik, de ezt mindenki tudja, hogy nem iga-
zán egy olyan nyereség orientált gazdasági társaság, aminek az a célja, hogy az önkormányza-
tot szerzıdések alapján meghatározó nagyságú eredményt és nyereséget produkáljon. Egy 
célja van azt, hogy biztonságosan mőködjön, megırizze a munkahelyeket és azon a megfelelı 
és elfogadható szinten biztosítsa a segédszemélyzetet és tevékenységet, ami a városüzemelte-
téshez a városrendezvényekhez és a rendkívüli események kezeléséhez szükséges. Ami üzleti 
tervet a képviselı-testület tagjai megkaptak világosan látszik, hogy olyan bevételek kerültek 
megtervezésre, amelyek a biztonságos mőködést garantálják, csekély hányadú nyereséget 
produkál a cég. Összességében, ha az üzleti tervét betartja, kb. 600-620 ezer forint körüli 
eredményre számíthat az év végén. Ez arra elég, ha a cégen belüli valamilyen kisebb rendkí-
vüli eredmény történne, ebbıl az összegbıl kezelni lehet. Egy biztos, hogy ha nagyobb beru-
házás vagy nagyobb rendkívüli esemény történik, akkor ez az üzleti terv annak a kezelésére 
nem alkalmas, akkor a tulajdonosnak valamilyen formában a zsebébe kell nyúlni és meg kell 
támogatni a céget. Ez csak akkor igaz, ha valamilyen nagyobb rendkívüli nem vár esemény 
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történne, amit elıre nem lehet tudni. Beszéltünk arról is, hogy annak semmi értelme, hogy 
olyan szerzıdéseket kössünk a saját cégünkkel, hogy egyik zsebbıl áttesszük a másikba és 
gyakorlatilag egy volumennel nagyobb nyereséget képezzünk ezzel a cégnek. Úgy gondolom, 
hogy elfogadhatjuk és a következı évi biztonságos mőködésének alapja lehet az üzleti terv. 
Elfogadásra javasoljuk.  
 
 
Bizottság véleménye: 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a Kft. 2011. évi üzleti 
tervét változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
Dr.Szabó Ákos: Megerısíteném, amit elnök úr elmondott. Ennyi év távlatából jól látható, 
hogy a Bát-Kom Kft. betöltötte eddig is a funkcióját és ezután is be fogja tölteni. Mindazokat 
a célokat, amiért ezt a Kft-t létrehoztuk, megvalósította. Azt gondolom, nyugodtan nézhetünk 
elıre. Valószínő lehet sikeresebb céget is lehetıségek szerint csinálni, nyilván itt nem ez volt 
az elıdleges cél. Benne van továbbra is az az elvárás, hogy egy nyereséges cég legyen ebbıl a 
Kft-bıl, de az az elsıdleges biztonság, ami magának a Kft-nek a mőködését elsısorban a vá-
rosüzemeltetési feladatok érdekében történik ezt megvalósítja azt gondolom az önmagában jó, 
és azok a megtakarítások amit reméltünk a Kft. létrehozásától, azok megvalósultak, megtör-
téntek és a jövıben mindig ezt az eredmény hozni fogják.  
 
Bognár Jenı: Örülök, hogy a Felügyelı Bizottság elnöke és a Felügyelı Bizottság tagjai is 
pozitívan ítélik meg a Bát-Kom Kft. munkáját. Minden hétfın azzal kezdjük a hetet az iroda-
vezetı-asszonnyal és a Bát-Kom Kft. vezetıjével, hogy megbeszéljük az aktuális feladatokat. 
Ha lesz beruházás és tudunk munkát nyerni, akkor van valami kis nyerség. Két profi Tüzéppel 
nehezen vesszük fel a versenyt, de azért nagy beruházásoknál úgy kötöttük meg a megállapo-
dást, hogy a Kft-én keresztül szereztük be az anyagot. Ha további beruházások lesznek, akkor 
ehhez tartani fogjuk magunkat továbbra is.  
Ha a szivattyúk megjönnek, a belvizet elkezdjük szivattyúzni, de csodát nem tudunk tenni. 
Sajnálom azokat az embereket, akik vízben vannak, de egyszerően a belvízzel nem tudunk mit 
tenni, az esıt nem tudjuk leállítani. Türelmet és megértést kérek a lakosságtól. 
 
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal – az alábbi határozatot hozta:  

 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
235/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
BÁT-KOM 2004. Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a 
BÁT-KOM 2004. Kft tulajdonosa - e jogkörében eljárva - a Kft. 
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2011. évre vonatkozó – és a határozat mellékletét képezı - üzleti 
tervét elfogadja.  
 
Határidı: 2011. december 31. 
Felelıs:    Kiss Lajos ügyvezetı 
 
Határozatról értesül: BÁT-KOM 2004. Kft. 
   pénzügyi iroda 
   irattár 

 
 
 
6. A 2011. évi városüzemeltetéshez kapcsolódó szerzıdések jóváhagyása 

Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
Szóbeli kiegészítést nem tett az elıterjesztı 
 
 
Bizottság véleménye: 
 
Péter Géza: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot és 
a két vállalkozási szerzıdés-tervezetet változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 

 
 
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
236/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
a 2011. évi városüzemeltetéshez kapcsolódó szerzıdés jóvá-
hagyásáról 
 
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete; 

a.) a 2011. évi városüzemeltetésre vonatkozó és a BÁT-KOM 
2004. Kft.-vel (Bátaszék, Baross u. 1/A) a város 
közterületeinek, belterületi zöldterületeinek, játszótereinek 
karbantartási, parkfenntartási, parkgondozási munkáira 
kötendı vállalkozási szerzıdést  14.544.000.- Ft + ÁFA/év 
összegben jóváhagyja. 

b.) a BÁT-KOM 2004. Kft.-vel (Bátaszék, Baross u. 1/A), a vá-
rosi piac és nyilvános illemhely üzemeltetésére kötendı 
szerzıdést 2011. január 01-jétıl 2015. december 31-ig terje-
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dı idıtartamra, és 116.000.- Ft/hó + ÁFA átalány összegért  
jóváhagyja. 

c.) felhatalmazza a város polgármesterét a szerzıdés aláírására. 
 
d.) egyúttal a 217/a/2005.(XII.20.) KTH számú, valamint a 

245/2009.(XII.22.) KT határozatait 2010. december 31-ével 
hatályon kívül helyezi. 

 
Határidı: 2010. december 30.  
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
     (a határozat megküldéséért) és 
                Bognár Jenı polgármester 
                (a szerzıdés aláírásáért) 
 
Határozatról értesül: BÁT-KOM 2004. Kft. ügyvezetıje  
                                  pénzügyi iroda 
                                  építési és városüz. iroda 
                                  irattár 

 
 
 
7. Bérlakás állomány 2011. évi felújítási tervének jóváhagyása 

Elıterjesztı: Kiss Lajos BÁT-KOM 2004. Kft. ügyvezetıje 
 
 

Szóbeli kiegészítést nem tett az elıterjesztı 
 
 
Bizottság véleménye: 
 
Péter Géza 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, 9 igen sza-
vazattal – az alábbi határozatokat hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
237/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
az önkormányzati tulajdonú bérlakás állománnyal kapcsola-
tos 2011. évi felújításokról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a 
Kft. ügyvezetıjét, hogy az önkormányzati bérlakások 2010. évi 
lakbérbevételeibıl 2011. évben a Kft. végezze el a Hunyadi u. 2. 
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szám alatti bérlakás tetıszerkezetének és kéményének a felújítá-
sát, összesen bruttó 3.900.000.- Ft értékben. 

 
Határidı: 2010. december 31. és 2011. december 31. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı  
                (a határozat megküldéséért) és 
      Kiss Lajos ügyvezetı 
                 (a munkák elvégzéséért) 
 
Határozatról értesül: BÁT-KOM 2004. Kft.,  
                          építési és városüzemeltetési iroda,  
                         pénzügyi iroda 
 
 
 

8. BÁT-KOM 2004. Kft. ügyvezetıjének jutalmazása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Dr. Bonnyai József a Felügyelı Bizottság elnöke: Polgármester úrnak mindig vannak olyan 
kitételei és elıterjesztései, hogy az adott idıszakban, negyedévben, félévben milyen segítsé-
get, támogatást kapott a Bát-Kom Kft-tıl és magától az irányítójától. A Felügyelı Bizottság 
ezen elıterjesztések és megnyilatkozások kapcsán megvizsgálta tulajdonképpen a Bát-Kom 
Kft-nek egy bizonyos idıszakban végzett tevékenységét, elsısorban a rendkívüli események-
hez kapcsolódóan. Úgy gondoljuk, hogy az a szervezési tevékenység és egyáltalán a hozzáál-
lás valamilyen formában a tulajdonos elé kell, hogy kerüljön, és mivel a tulajdonosi jogokat 
képviselı-testület gyakorolja és a Felügyelı Bizottság is jogosult arra, hogy bizonyos elisme-
résre elıterjesztést tegyen ezt a kérdéskört a felügyelı bizottságban megtárgyaltuk, az elıter-
jesztést elıkészítettük és a tulajdonos elé terjesztettük. Amennyiben úgy gondolja a képviselı-
testület, hogy helytálló az elıterjesztés kérem, hogy támogassák. 
 
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Dr. Szabó Ákos: Magam is részt vettem a döntésnél és azt az apró hibát vettem észre, hogy a 
határozati javaslatban bruttó összeg szerepel és a Felügyelı Bizottság elıterjesztésében nettó 
összegrıl van szó. Ezt kérném javítani. 
 
 
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal – az alábbi határozatokat hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
238/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
a BÁT-KOM 2004. Kft. ügyvezetıjének jutalmazásáról 

 

Bátaszék város önkormányzat képviselı-testülete a BÁT-KOM 
2004. Kft. Felügyelı Bizottság javaslatát elfogadva, mint 
egyedüli, kizárólagos tulajdonosa a BÁT-KOM 2004. Kft.-nek, 
a 134/2004. (VI.29.) KTH számú határozattal jóváhagyott 
Javadalmazási Szabályzat 1. pontjában rögzített hatáskörében 
eljárva, Kiss Lajost - a BÁT-KOM 2004. Kft. ügyvezetıjét - 
2010. évi munkája elismeréseként nettó 100.000.- Ft összegő 
jutalomban részesíti a Kft. 2010. évi költségvetése terhére. 
 
Határidı: 2010. december 27. (a határozat közlésére) 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
 
Határozatról értesül: Kiss Lajos ügyvezetı,  
             BÁT-KOM 2004 Kft. 
                                 Irattár 

 
 
 
9. Önkormányzati vagyon biztosítására beérkezett ajánlatok megvitatása 

Elıterjesztı: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Mórocz Zoltán: Vagyonbiztosítással kapcsolatosan egy alkusz cégnek küldtük ki a biztosítá-
sokra vonatkozó ajánlatok kérését. Mindenkinek hasonló feltételekkel. Ezekben különbözı 
általános biztosításokról, felelısségbiztosítástól a villámcsapástól a betöréses lopásig mindent 
felölel. Ehhez kapcsolódó adatokat megadtuk az alkusz cégnek és az alkusz cég négy biztosí-
tótól kért be ajánlatokat. Mindegyik biztosító ugyanarra a biztosítási ajánlatkérésre tudott 
ajánlatot készíteni. Ennek kapcsán megállapítható volt az alkusznak az ajánlata, amely tartal-
mazza, hogy a legjobb biztosítási ajánlattévıvel kössünk szerzıdést. Végig ki lett elemezve, 
hogy milyen biztosítási összegeket ajánlottak a biztosítók. Gyakorlatilag az összehasonlítás-
ból nem volt problémás kiválasztani a legjobb ajánlatot. A határozati javaslatban szereplı 
társasággal gondoltuk javasolni a testületnek, hogy ezzel a biztosító társasággal tudjunk szer-
zıdést kötni. 
 
 
Bizottság véleménye: 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot 
változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
 
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
239/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
Az önkormányzati vagyonbiztosítási szerzıdés megkötésérıl 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a város 
vagyonbiztosítására vonatkozó UNIQA Biztosító Zrt. ajánlatát 
elfogadja, felhatalmazza a város polgármesterét, hogy az ajánlat-
tevıvel a vagyonbiztosítási szerzıdést 2013. december 31-éig 
megkösse. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 210/2007.(XII.19.) KT határoza-
tát 2010. december 31-ével hatályon kívül helyezi 
 
Határidı: 2010. december 28.  
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
                (a szerzıdés megkötése) 
 
Határozatról értesül: Uniqa Biztosító Zrt. 
                                   pénzügyi Iroda 
                                   irattár  
 
 
 

10. Háziorvosi vállalkozási szerzıdések módosításának jóváhagyása 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 
 

 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Skoda Ferenc: A legutóbbi ülésen már jeleztem a képviselı-testületnek, hogy a decemberi 
ülésen szintén napirendre fog kerülni a házi orvosokkal kötött szerzıdések módosítása. Egy-
részt a háziorvosi tevékenység ellátására vonatkozóan másrészt a központi orvosi ügyeletre 
vonatkozóan. Ennek alapvetı oka, hogy három orvossal január 1-jétıl egy új tartalmú szerzı-
dést kötöttünk és miután korábban mindig azt a logikát folytattuk, hogy valamennyi orvossal 
ugyanolyan tartalmú szerzıdés legyen megkötve, ezért a megmaradt bátaszéki háziorvosokkal 
illetve a vidéki háziorvosokkal kötött szerzıdéseket azzal a tartalommal, amit legutóbb kötöt-
tünk az orvosokkal január 1-jétıl ezekkel módosítanánk a szerzıdéseket. Gyakorlatilag ezt a 8 
fajta szerzıdés-módosítást tartalmazza a határozati javaslatok többsége.  
 
Bizottság véleménye: 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a határozati ja-
vaslatokat és a megbízási szerzıdés módosításának tervezeteit változtatás nélkül elfogadásra 
javasolja. 
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Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  

 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
240/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 

 
házi orvosi tevékenység ellátására kötött megbízási szerzı-
dés módosításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
„Mecador” Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel (7140 Bátaszék, 
Budai u. 27., ügyvezetı: dr. Kostyál Artúr Alajos) - házi orvosi 
tevékenység ellátására - 2008. október 14-én kötött és a 
178/2008.(X.07.) KT határozattal jóváhagyott megbízási szer-
zıdés módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja, 
egyben felhatalmazza a város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester  
                (a szerzıdés aláírásáért)  
                Skoda Ferenc aljegyzı 
                 (a határozatok megküldéséért) 
                
Határozatról értesül: dr. Kostyál Artúr 
                                  pénzügyi iroda  
                                  irattár  
 
 
 

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  

 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
241/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátására kötött megbízási 
szerzıdés módosításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
„Mecador” Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel (7140 Bátaszék, 
Budai u. 27., ügyvezetı: dr. Kostyál Artúr Alajos)  - központi 
orvosi ügyeleti szolgálat ellátására - 2008. október 14.-én kötött 
és a 179/2008.(X.07.) KT határozattal jóváhagyott megbízási 
szerzıdés módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja, 
egyben felhatalmazza a város polgármesterét annak aláírására. 
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Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester  
                (a szerzıdés aláírásáért) és 
        Skoda Ferenc aljegyzı 
        (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: dr. Kostyál Artúr 
                                 pénzügyi iroda 
                                 irattár   

 
 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  

 
 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
242/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
házi orvosi tevékenység ellátására kötött megbízási szerzı-
dés módosításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
EVANDI-MED Kft.-vel (Szekszárd, Csaba u. 13. I/4., képv.: 
Pató András) - házi orvosi tevékenység ellátására - 2007. április 
02-án kötött és a 49/2007.(III.27.) KT határozattal jóváhagyott 
megbízási szerzıdés módosítását a határozat melléklete szerint 
jóváhagyja, egyben felhatalmazza a város polgármesterét annak 
aláírására. 
 
 
Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester  
                (a szerzıdés aláírásáért)  
                 Skoda Ferenc aljegyzı 
                 (a határozatok megküldéséért) 
                
Határozatról értesül: dr. Pató András 
                                  pénzügyi iroda  
                                  irattár  

 
 
 
 
 

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
243/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátására kötött megbízási 
szerzıdés módosításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
EVANDI-MED Kft.-vel (Szekszárd, Csaba u. 13. I/4., képv.: 
Pató András) - központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátására - 
2007. április 02-án kötött és az 50/2007.(III.27.) KT határozattal 
jóváhagyott megbízási szerzıdés módosítását a határozat mel-
léklete szerint jóváhagyja, egyben felhatalmazza a város pol-
gármesterét annak aláírására. 
 
Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester  
                (a szerzıdés aláírásáért) és 
        Skoda Ferenc aljegyzı 
        (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: dr. Pató András 
                                  pénzügyi iroda  
                                  irattár  

 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  

 
 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
244/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátására kötött megbízási 
szerzıdés módosításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dr. Le-
hel Péter (sz.: Pécs, 1965. február 6., anyja neve: Futó Ágnes) 
Báta, Dobó K. u. 1. szám alatti vállalkozóval - központi orvosi 
ügyeleti szolgálat ellátására - 2005. december 23.-án kötött és a 
212/2005.(XII.20.) KTH számú határozattal jóváhagyott megbí-
zási szerzıdés módosítását a határozat melléklete szerint jóvá-
hagyja, egyben felhatalmazza a város polgármesterét annak alá-
írására. 
 
Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester  
                (a szerzıdés aláírásáért) és 
        Skoda Ferenc aljegyzı 
        (a határozat megküldéséért) 
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Határozatról értesül: dr. Lehel Péter 
                                  pénzügyi iroda  
                                  irattár  
 
 
 
 

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  

 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
245/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátására kötött megbízási 
szerzıdés módosításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dr. 
Mremi David (sz.: Tanzania, 1953. december 26., anyja neve: 
Emima Makundi) 7165 Mórágy, Alkotmány u. 3. ) vállalkozó 
háziorvossal - központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátására - 
2005. december 23.-án kötött és a 212/2005.(XII.20.) KTH szá-
mú határozattal jóváhagyott megbízási szerzıdés módosítását a 
határozat melléklete szerint jóváhagyja, egyben felhatalmazza a 
város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester  
                (a szerzıdés aláírásáért) és 
        Skoda Ferenc aljegyzı 
        (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: dr. Mremi Dávid 
                                  pénzügyi iroda  
                                  irattár  

 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  

 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
246/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátására kötött megbízási 
szerzıdés módosításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dr. Sza-
bó Péter (sz.: Fadd, 1958. április 10., anyja neve: Breitenbach 
Teréz, 7146 Várdomb, Ady u. 1.) vállalkozó háziorvossal –  
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központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátására - 2005. december 
23.-án kötött és a 212/2005.(XII.20.) KTH számú határozattal 
jóváhagyott megbízási szerzıdés módosítását a határozat mel-
léklete szerint jóváhagyja, egyben felhatalmazza a város pol-
gármesterét annak aláírására. 
 
Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester  
                (a szerzıdés aláírásáért) és 
        Skoda Ferenc aljegyzı 
        (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: dr. Szabó Péter 
                                  pénzügyi iroda  
                                  irattár  
 
 

 
11. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása 

Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 
 

Szóbeli kiegészítés: 
 
Skoda Ferenc: Jelenleg hatályos adórendeletünket a képviselı-testület még 2004-ben fogadta 
el. Azóta eltelt közel 6 év alatt több ízben is módosítani kellett. A mostani elıterjesztéssel 
lényegében egy teljesen új helyi adórendeletet terjesztenénk a képviselı-testületnek. Ennek 
alapvetı oka, hogy idıközben hatályba lépett a jogszabályszerkesztésrıl szóló IRM rendelet, 
valamint a jogalkotásról szóló törvény és ez jelentısen átalakította a helyi rendeletek tartalmi, 
alaki követelményrendszerét. Ebbıl következıen az új rendeletet már ennek szellemében kel-
lett elkészíteni. Itt a legfontosabb, hogy ettıl kezdıdıen a helyi rendeletek semmifajta sza-
bályt, elıírást nem vehetnek át sem szó szerint, sem átfogalmazva a törvényekbıl és a köz-
ponti jogszabályokból, azaz csakis kizárólag azokat tartalmazhatják, amire felhatalmazást 
kaptak a törvényben. Eléggé rövid lett erre való tekintettel a helyi adó rendeletünk. 
A másik módosítás, hogy január 1-jétıl megszőnt a vállalkozók kommunális adója emiatt a 
rendeletbıl ezt ki kellett emelni. 
Végül a harmadik, hogy a költségvetési koncepcióban elfogadott javaslat lett, a magánszemé-
lyek kommunális adójának a felemelése. Ebben a tervezetben 6.000,- Ft-tal szerepel. 
 
 
Bizottság véleménye: 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet vál-
toztatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
 
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi adókról szóló – 
és a jegyzıkönyv mellékletét képezı - 20/2010.(XII.30.) önkormányzati rendeletet – 8 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett – megalkotta. 

 
 
 
12. A 2011. évi lakossági fizetési kötelezettségekrıl szóló rendelet elfogadásáról 

Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 
 

Szóbeli kiegészítést nem tett az elıterjesztı. 
 
Bizottság véleménye: 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a 2011. évi lakossági fize-
tési kötelezettségekrıl szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbi módosítással java-
solja elfogadásra: 

a.) a költségelven bérbe adott lakások esetében a jelenlegi bérleti 15 %-os megeme-
lésére kerüljön sor, az alábbiak szerint: 

 
„Komfortfokozat                 Bérleti díj összege (ÁFÁ-val) 
 
- Összkomfortos 410.- Ft/m2/hó 
- Komfortos 266.- Ft/m2/hó 
- Félkomfortos 180.- Ft/m2/hó 
- Komfort nélküli 126.- Ft/m2/hó” 
 

b.) a mg.-i rendeltetéső földek haszonbérleti díjak az alábbival egészüljön ki: 
 

„belvízzel 50 % alatt elöntött szántó bérleti díja 500.- Ft/AK/év, amennyiben a 
belvízzel elöntött terület 50 % feletti, bérleti díj felszámolására nem kerül sor.” 

 
A bizottság a városi piaci helypénzek díjainak megállapításáról szóló határozati javaslatot – 
változtatás nélkül – elfogadásra javasolja. 
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A 
bizottság a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasol-
ja. 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-
tervezetet a szemétszállítási díj kivételével, melynek emelését soknak tartja, az alábbi módosí-
tással javasolja elfogadásra, míg a határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasol-
ja. 

a.) a rendelet-tervezet 2. számú mellékletének 2.) pontjánál az üzlet, elárusító fülke 
közterület-használati díja 500.- Ft/m2/hó + áfa összeg legyen. 

 
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
Bognár Jenı: Egy dologra szeretnék reagálni a szociális bizottság szemétszállítással kapcso-
latban tett észrevételt, illetve nem támogatta a javaslatot. Annyit szeretnék elmondani, hogy 
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igen elsı hallásra a 16,3 %-os emelés soknak tőnik, mégis azt kell mondanom, hogy a többi 
településsel egyeztetve itt a térséget is értem azt a koncepciót fogadtuk el, hogy amennyire 
lehet, nyomjuk le a szemétszállítási díjat. A cél az, hogy minden településen hasonló árban 
kerüljön sor a szemétszállításra. Az emelés nem mindenütt egyforma. Most állunk be arra a 
szintre, ami ugyanazt jelenti mindenhol. Arra kérem képviselı társaimat, hogy szíveskedjenek 
támogatni a javaslatunkat. 
 
Skoda Ferenc: Egyetlenegy dologra szeretném még felhívni a figyelmet a rendelet-tervezettel 
kapcsolatban. Az elıterjesztésben említettem is ezt a dolgot, 2010. december 1-jén 156 alá-
írással érkezett lakossági beadvány a Polgármesteri Hivatalhoz, hogy a képviselı-testület tilt-
sa meg a mozgóárusok részére a hangjelzéseket. Jelenleg a környezetvédelmi rendeletünk úgy 
szabályozza ezt a kérdést, hogy idıbeli korlátot állít részükre, hogy 8-12 óráig és 15-20 óráig 
lehet ezt a hangjelzést adni. Felmérést végeztem önkormányzatoknál mindössze 3 településnél 
van hasonló idıbeli korlátozás, mint nálunk. Más településen semmifajta korlátozás nincs. 
Ennek ellenére úgy ítéltük meg, hogy a 156 aláírást nem lehet figyelmen kívül hagyni és a 
rendelet-tervezet tartalmazza is azon tiltó rendelkezést, hogy a hangjelzést január 1-jében vá-
ros teljes területén és minden idıpontban megtiltja. 
 
Dr. Bonnyai József: A szemétszállítási díjra nem igazán van ráhatásunk, de talán a magán-
személyek kommunális adóját nem kellett volna megemelni. Elég tetemes háztartásonként az 
emelés. Szeretném felhívni a figyelmét, ez a cég aki nekünk szolgáltat ez egy tisztességes 
eredményt pordukáló cég. Ha benne vagyunk a tulajdonosi körben, akkor a polgármester úr 
biztosan értesülni is fog, hogy mennyi az adózott eredménye és mire fogják felhasználni. Én 
úgy gondolom, ha kicsi tulajdonosok is vagyunk érdemes odafigyelni erre, hogy az eredmé-
nyeket hogyan miként hasznosul. 
 
Dr. Somosi Szabolcs: Én szintén a szemétszállítási díjjal kapcsolatban azon észrevételemnek 
adnék hangot, hogy Bátaszék tekintetében kihoztak egy összes költséget 45 millió forintra. Én 
csak jelezném, hogy a tételes költségelemzési sémában három olyan tétel van, ami számomra 
elég nehezen értelmezhetı. Van egyszer egy központi irányításból ráosztott költség mintegy 4 
millió forint értékben, van egy üzemi általános költség ráosztott része 3,5 millió, és van egy 
bérleti díj 5 millió forint értékben, amit nem találtam, hogy minek a bérleti díja. Ha ezt össze-
adjuk, akkor el is jutottunk a 20 %-ig ami ránk esı hányadok, ez szintén a tulajdonosi érdek 
érvényesítésnél javasolnám utána nézni.  
 
 
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 

 
Polgármester úr elıbb a pénzügyi és gazdasági bizottság módosító indítványát szavaztatja 
meg az a) pontra vonatkozóan miszerint a költségelven bérbe adott lakások esetében a jelen-
legi bérleti 15 %-os megemelésére kerüljön sor, az alábbiak szerint: 

 
„Komfortfokozat                 Bérleti díj összege (ÁFÁ-val) 
 
- Összkomfortos 410.- Ft/m2/hó 
- Komfortos 266.- Ft/m2/hó 
- Félkomfortos 180.- Ft/m2/hó 
- Komfort nélküli 126.- Ft/m2/hó” 
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal – a módosítást elfogadta.  
 
 
Polgármester úr a pénzügyi és gazdasági bizottság módosító indítványát szavaztatja meg az b) 
pontra vonatkozóan miszerint a mg.-i rendeltetéső földek haszonbérleti díjak az alábbival 
egészüljön ki: „belvízzel 50 % alatt elöntött szántó bérleti díja 500.- Ft/AK/év, amennyiben 
a belvízzel elöntött terület 50 % feletti, bérleti díj felszámolására nem kerül sor.” 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal – a módosítást elfogadta.  
 
Polgármester úr a szociális bizottság módosító indítványát szavaztatja meg miszerint a rende-
let-tervezet 2. számú mellékletének 2.) pontjánál az üzlet, elárusító fülke közterület-
használati díja 500.- Ft/m2/hó + áfa összeg legyen. 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 8 igen szavazattal, 1 tar-
tózkodás mellett – a módosítást elfogadta.  
 

 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi lakossági 
fizetési kötelezettségekrıl szóló – és a jegyzıkönyv mellékletét képezı - 21/2010.(XII.30.) 
önkormányzati rendeletet – egyhangúlag, 9 igen szavazattal,– megalkotta. 

 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  

 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
247/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
a városi piaci helypénzek díjainak megállapításáról 

 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - a vá-
rosi piac tartásáról szóló 13/2004.(VI.7.) KTR számú rendelet 6. 
§-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a bátaszéki 
városi piac helyhasználati díjait az alábbiak szerint állapítja meg 
2011. január 01-jétıl:  
 
1. Napi helypénz fizetés esetén: 
 
a.) Kereskedık esetében: 
 

burkolaton történı árusításkor       300.- Ft/m2/alkalom + áfa 
 
b.) İstermelık esetében: 

- asztalon történı árusításkor       150.- Ft/fm/alkalom + áfa 

- burkolaton történı árusításkor      85.- Ft/m2/alkalom + áfa 



 

 

 

26 

 
2.) Állandó, érvényes engedéllyel: 
 

- az engedély érvényességi idején belül, 
kereskedık esetében      5980.- Ft/m2/negyedév + áfa 

 
A képviselı-testület egyúttal a 243/2009.(XII.22.) KT határoza-
tát hatályon kívül helyezi. 

 
Határidı: 2010. december 28. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
               (a határozat kihirdetéséért) 
 
Határozatról értesül:  BÁT-KOM Kft. vezetıje 
             építési és városüzemeltetési iroda 
                                  pénzügyi iroda 

 
 

 
(Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára képviselı elment 1542-kor, 8 fı szavaz) 
 
 

13. A polgármester beszámolója a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás-
ban végzett tevékenységrıl 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Bognár Jenı: Képviselıtársaim megkapták az anyagot, hogy tulajdonképpen ez a Többcélú 
Kistérségi Társulás mit végez, elég széles skálán végzi a munkáját. Tulajdonképpen a peda-
gógus-szolgáltatási feladat és a belsı ellenırzés az, amit én ki szeretnék emelni. Nagyon fon-
tosnak tartom és most az utolsó megbeszélésen nagyon a figyelmébe ajánlottam az újonnan 
megválasztott polgármestereknek, hogy igen is éljenek ezzel a lehetıséggel. Még mindig 
jobb, ha a kistérség által foglalkoztatott belsı ellenır tár fel esetleg hiányosságokat és nem az 
ÁSZ és egyéb szervek. A szúnyogirtásra az önkormányzat nem fordított pénzt, erre kistérségi 
pénzekkel éltünk csak. Az intézményfenntartó társulás jó vagy nem jó, nekünk mindenféle-
képpen létre kellett hozni a pályázat miatt. Jelen pillanatban most még mőködik a Kistérségi 
Társulás, az elnökségi posztban bent maradtam. Tudom a települések érdekeit képviselni.  
Hogy hogyan tovább ezt nem tudom, de a jövı év egészen biztos ezen a szinten még el fog 
menni. Hogy milyen változások fognak bekövetkezni még nem tudjuk.  
 
 
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
248/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
a polgármester beszámolója a Szekszárd és Térsége Többcé-
lú Kistérségi Társulásban végzett 2010. évi tevékenységrıl 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi 
CVII. törvény 6. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra figyelem-
mel Bátaszék város polgármesterének a Társulás 2010. évi mun-
kájáról, valamint a Társulásban végzett 2010. évi tevékenységrıl 
szóló beszámolót elfogadja. 

 
 

 
14. A képviselı-testület 2011. évi üléstervének elfogadása 

Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Skoda Ferenc: Nem kívánom részletesebben ismertetni az üléstervet, mert a bizottsági ülése-
ken átbeszéltük. Inkább csak a nyilvánosság miatt ismertetném, hogy január 1-jétıl megválto-
zik a képviselı-testület kezdési idıpontja minden második csütörtökön fog havonta ülést tar-
tani. Ez azt is jelenti, hogy a bizottságok ülései is átrendezıdtek. Ennek eredményeként gya-
korlatilag egy hét alatt tudnánk le a bizottsági és a képviselı-testületi üléseket, hiszen hétfın a 
KOIS bizottság ülésezik, kedden a szociális bizottság, szerdán a pénzügyi és gazdasági bizott-
ság tartja az ülését és csütörtökön kerülne sor a képviselı-testületi ülésre. Egy hetet nyertünk 
az elıterjesztések elkészítésére. Kicsit elıbbre hozzuk az anyagok kiküldését nem pénteken, 
hanem már csütörtökön megkapják az érintettek. Természetesen kivételek is vannak szeptem-
ber, november és december hónapokat, hogy miért a bizottsági üléseken elmondtuk. Kérem a 
képviselı-testületet, támogassák az üléstervet.  
 
 
Bizottságok véleményei: 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a 2011. évi üléstervet vál-
toztatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A 
bizottság a 2011. évi üléstervet változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Partiné Harcsa Magdolna a Szociális bizottság elnökhelyettese: A bizottság a 2011. évi 
üléstervet változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
 
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
249/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
a képviselı-testület 2011. évi üléstervének elfogadásáról 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évi 
üléstervét – a határozat melléklete szerinti tartalommal - elfo-
gadja. 

A képviselı-testület egyúttal a 255/2009.(XII.22.) KT határoza-
tát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidı: 2011. december 31.  
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
                (az ülésterv kiküldéséért) 
 
Határozatról értesül:  intézményvezetık 
                                   irodavezetık    

 
 

15. A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának meghatározása 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 

 
 
Szóbeli kiegészítést nem tett az elıterjesztı. 

 
 

Bizottság véleménye: 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet vál-
toztatás nélkül elfogadásra javasolja. 

 
 

Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi autóbusz-
közlekedés viteldíjának megállapításáról szóló 26/2008.(XII.23.) KT rendelet módosításáról a 
jegyzıkönyv mellékletét képezı 22/2010.(XII.30.) önkormányzati rendeletet – egyhangúlag - 
8 igen szavazattal,– megalkotta. 

 
 

16. Kuratóriumi tagok, felügyelı-bizottsági tagok megválasztása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Bognár Jenı: A választások eredményeként a volt képviselı-testület némileg kicserélıdött, 
ezért szükség van a korábbi különbözı alapítványok kuratóriumába, illetve felügyelı bizott-
ságába választott személyek megválasztásának a felülvizsgálatára, új tagok megválasztására. 
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Bizottságok véleményei: 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság az új kuratóriumi és fel-
ügyelı bizottsági tagok megválasztását támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy a Bátaszék Víz 
és Közös Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottságába a város jegyzıje látja el az elnöki tisztet, és 
javasoljuk, hogy ez is kerüljön bele, hogy Skoda Ferenc legyen a Felügyelı Bizottság elnö-
ke. 
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A 
bizottság az új kuratóriumi és felügyelı bizottsági tagok megválasztását támogatja. 
 
Partiné Harcsa Magdolna a Szociális bizottság elnökhelyettese: A bizottság az új kuratóri-
umi és felügyelı bizottsági tagok megválasztását támogatja. 
 
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
250/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
„Tolna megyei Temetıiért” Alapítvány kuratóriumába új 
tag megválasztásáról 

 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdé-
sének b.) pontjában kapott hatáskörében eljárva, a „Tolna me-
gyei Temetıiért” Alapítvány kuratóriumába - Kovács Norbert 
kuratóriumi tag egyidejő visszahívása mellett – Péter Gábor 
7140 Bátaszék, İz u. 46. szám alatti lakost delegálja, 2010. de-
cember 22-i hatállyal. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 234/2006.(XII.20.) KT határoza-
tát visszavonja. 
 
Határidı: 2010. december 29. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
                (a határozat megküldéséért)  
 
Határozatról értesül: kuratórium elnöke 
                                  Panteon Kft. ügyvezetıje 
                                  Kovács Norbert visszahívott tag  
                                  Péter Gábor új tag 
                                  irattár  
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 7 igen szavazattal, 1 tar-
tózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:  

 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
251/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
Városi Érdekegyeztetı Tanácsba új tagok megválasztásáról 

 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdé-
sének b.) pontjában kapott hatáskörében eljárva, a Városi Ér-
dekegyeztetı Tanácsba – Tresz Gábor egyidejő visszahívása 
mellett – Péter Géza képviselıt, Bátaszék, Deák F. u. 132. szám 
alatti lakos választja meg 2011. január 01-jei hatállyal. 
 
Határidı: 2010. december 29. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
                (a határozat megküldéséért)  
 
Határozatról értesül: polgármester 
                                   visszahívott tag 
                                   megválasztott tag   

 
 

 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  

 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
252/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
Közoktatási, Közmővelıdési és Mőemlékvédelmi Közalapít-
vány kuratóriumi és felügyelı-bizottsági tagjainak  megerı-
sítésérıl 

 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – a he-
lyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) be-
kezdésének b.) pontjában kapott hatáskörében eljárva, a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. tv.74/C. §-ának (1) bekez-
désében foglaltakra – a 139/2003.(IX.11.) KTH számú határoza-
tával létrehozott Közoktatási, Közmővelıdési és Mőemlékvé-
delmi Közalapítvány Alapító Okiratát 2011. január 01-jei ha-
tállyal, az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az Alapító Okirat 6.2. és 8.2 pontjaiban szereplı „2006. decem-
ber 31-ig” szövegrész helyébe a „2015. december 31-ig” szö-
vegrész lép. 
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A képviselı-testület egyúttal a 240/206.(XII.20.) KTH számú 
határozat a.) pontját hatályon kívül helyezi. 
 
Határidı: 2010. december 29. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
                (a határozat megküldéséért)  
 
Határozatról értesül: kuratóriumi tagok 
                                  FB tagok 
                                  irattár 

 
 
 

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 7 igen szavazattal, 1 tar-
tózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:  

 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
253/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
a polgármester helyettesítésérıl 

 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szek-
szárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásban Bognár Jenı 
polgármester helyettesévé – 2010. december 22-i hatállyal - ; 
 
a.) dr. Szabó Ákos alpolgármestert illetve 
b.) Péter Gézát, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét je-

löli ki. 
 
A képviselı-testület egyidejőleg a 241/2006.(XII.20.) KT hatá-
rozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidı: 2010. december 29. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
                (a határozat megküldéséért)  
 
Határozatról értesül: Kistérségi Társulás munkaszerv. vez. 

                               érintettek     
 
 
 
 

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
254/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
BÁT-KOM 2004. Kft. felügyelı-bizottsága tagjainak megvá-
lasztásáról 

 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete; 

1.) – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § 
(1) bekezdésének b.) pontjában kapott hatáskörében eljárva - 
figyelemmel a BÁT-KOM 2004. Kft.-nek, a 
132/2004.(VI.29.) KTH számú határozattal elfogadott Alapí-
tó Okiratának 8.) pontjában, valamint a gazdasági társasá-
gokról szóló 2006. évi IV. tv. 19. §-ának (4) bekezdésében 
foglaltakra – a BÁT-KOM 2004. Kft. felügyelı-bizottság 
tagjává  

a.) Dr. Szabó Ákos (sz.: Budapest VIII. ker. 1961. március 
5. anyja neve: Csiszér Ilona Olga) 7140 Bátaszék, Budai 
u. 40., 

b.) Dr. Bonnyai József (sz.: Budapest 1955. február 4. anyja 
neve: Belik Éva) 7140 Bátaszék, Szent István tér 4/E. és 

c.) Péter Géza (sz.: Baja, 1965. október 07., anyja neve: 
Cseri Piroska) Bátaszék, Deák F. u. 132. szám alatti alat-
ti lakosokat 

2011. január 01-jétıl 2014. december 31-ig terjedı idıre  
megválasztja. 

2.) az újonnan felügyelı-bizottság elnöke részére 20.000.- 
Ft/hó, míg tagjai részére 10.000.- Ft/hó tiszteletdíjat állapít 
meg 2011. január 01-jétıl. 

3.) egyúttal a 136/2004.(VI.29.) és az ezt módosító 
238/2006.(XII.20.) KTH számú határozatait 2011. december 
31-ével hatályon kívül helyezi. 

 
Határidı: 2011. május 31.  
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı  
      (a határozat megküldéséért)  
 
Határozatról értesül: megválasztottt FB tagok 
                                 BÁT-KOM 2004. kft. ügyvezetıje  
                                 pénzügyi iroda 
                                 irattár 
 
 
 

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  

 
 



 

 

 

33 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
255/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
a BÁT-KOM 2004. Kft. Alapító Okiratának módosításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a BÁT-
KOM 2004. Kft.-nek, a 132/2004.(VI.29.) KTH számú határo-
zattal elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

Az Alapító Okirat 8.) pontjában a „A gazdasági társaság mőkö-
désének ellenırzésére az alapító 3 tagú felügyelı bizottságot hoz 
létre.” szövegrész utáni mondat helyébe a következı mondat 
lép: 

”A felügyelı-bizottság mandátuma 2011. év január hónap 01. 
napjától 2014. év december hónap 31. napjáig tart.” 
 
Határidı: 2010. december 31. és 2011. február 28.  
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
                 (a határozat megküldéséért, az Alapító Okirat  
                 cégbírósági módosíttatásáért) 
 
Határozatról értesül: BÁT-KOM 2004. kft. ügyvezetıje  
                                 pénzügyi iroda 
                                 irattár 
 
 
 

A pénzügyi és gazdasági bizottság módosító javaslata kerül megszavazásra, miszerint a 
Bátaszéki Közös Víz- és Csatornamő Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottságába Skoda Ferenc 
jegyzıt delegálja. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  

 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
256/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 

 
Skoda Ferenc jegyzı delegálása a Bátaszéki Bátaszéki Közös 
Víz- és Csatornamő Nonprofit Kft Felügyelı Bizottságába 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Bátaszéki Közös Víz- és Csatornamő Nonprofit Kft. Felügyelı 
Bizottságába – dr. Bozsolik Róbert egyidejő visszahívása mel-
lett – Skoda Ferencet, Bátaszék Város Jegyzıjét delegálja 2011. 
január 01-jei hatállyal. 
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A képviselı-testület felkéri a Kft. ügyvezetıjét, hogy gondos-
kodjék a fenti változás átvezettetése iránt, a Kft. társasági szer-
zıdésén. 
 
Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
    (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: Kft. ügyvezetıje  
                         érintett önkormányzatok polgármesterei 
                                  irattár 
 

 
 

17. Az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-szolgáltatás hatósági díjának megállapításáról 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 

 
Szóbeli kiegészítés:  
 
Bognár Jenı: Csak annyi tájékoztatást szeretnék még adni, hogy a taggyőlésen az az összeg 
került elfogadásra, amit a képviselı-testület is jóváhagyott. 
 
Bizottság véleménye: 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet és a 
határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az ivóvíz- és szenny-
vízcsatorna-szolgáltatás hatósági díjának megállapításáról szóló 18/2007. (XII.21.) KT rende-
let módosításáról a jegyzıkönyv mellékletét képezı 23/2010.(XII.30.) önkormányzati rende-
letet – egyhangúlag - 8 igen szavazattal,– megalkotta. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
257/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
a szennyvíz-közmő 2011. évi bérleti díjának megállapítá-
sáról 

 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a váro 
közigazgatási területén lévı szennyvízcsatorna-hálózat 
létesítményeinek, valamint a városi szennyvíztisztító-telep 
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létesítményének 2011. évi bérleti díját 100.000 – 100.000.- Ft + 
ÁFA összegben határozza meg. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 254/2009.(XII.22.) KT 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidı: 2010. december 28. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
                (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: Dél-Tolna Közmő Üzemeltetı és Szolg. 

Kft. 
                                   pénzügyi iroda 

 
 
 
 

18. Védınıi körzetek területi beosztásának módosítása 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 

 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Borosné Simon Zsuzsanna: A védınıi körzetek területi beosztásának módosítására több 
változás miatt került sor. Mint minden évben felülvizsgáljuk a védınıi szolgálatnak a finan-
szírozását, mivel a finanszírozás az ellátottak után egyfajta pontrendszeren belül történik. En-
nek a pontrendszernek körzetenként van egy felsı ponthatára, ami felett már nem finanszíroz-
nak. Így muszáj figyelemmel kísérni a két körzet közötti ellátottak arányszámát ahhoz, hogy a 
lehetı legjobb finanszírozást tudjuk elérni. Ez volt az egyik dolog, ami miatt szükséges volt a 
módosítás. A másik változás, ami elıhívta ezt a módosítást az pedig több településrésznek az 
elnevezése törlésre került a címlistából itt gondolok Kövesdre és Lajvérra. Itt utcánként fel 
kellett vinni a körzetekbe. Ezek voltak azok a változások, ami miatt újból felül kellett vizsgál-
ni a körzeteket. 

 
 

Bizottság véleménye: 
 
Partiné Harcsa Magdolna a Szociális Bizottság elnökhelyettese: A bizottság a határozati 
javaslatot és a védınıi körzetek új területi beosztását változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt az elıterjesztéssel kapcsolatban. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
258/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
védınıi körzetek területi beosztásának módosításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete az egészség-
ügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-ának (2) bekezdé-
sében kapott hatáskörében eljárva a bátaszéki védınıi körzetek 
területi beosztását - 2011. január  01-jei hatállyal – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal állapítja meg. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 206/2009.(IX.29.) KT határozatát 
2010. december 31-ével hatályon kívül helyezi. 
 
Határidı: 2010. december 30. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı 
 
Határozatról értesül: ÁNTSZ, Szekszárd  

          Gondozási Kp. vezetıje 
 
 
 
 

19. A 2011. évi köztisztviselıi teljesítmény-követelmények fıbb céljainak meghatáro-
zása 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı 

 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Skoda Ferenc: Bizottsági ülésen is elmondtam, hogy törvényi kötelezettségnek eleget kell 
tennünk, igyekszünk mindig kitalálni valami újabbat az elızı évihez képest. Most is elkészí-
tettem egy 2011. évre vonatkozó köztisztviselıi teljesítmény-követelmény célokat, ami alap-
ján az év elején az egyéni teljesítmény-követelményeket ki tudjuk dolgozni a köztisztviselık 
részére. Kérem a testületet, hogy támogassák ezeket a fıbb célokat.  
 
 
Bizottságok véleményei: 
 
Péter Géza 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. 
 
Partiné Harcsa Magdolna a Szociális Bizottság elnökhelyettese: A bizottság a határozati 
javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt az elıterjesztéssel kapcsolatban. 
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
259/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 
 
a 2011. évi köztisztviselıi teljesítmény-követelmények fıbb 
céljainak meghatározása 
  
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete; 

1.) a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. § 
-ának (3) bekezdésében kapott jogkörében eljárva – a jegyzı 
elıterjesztése alapján – a köztisztviselıi teljesítmény-
követelmények alapját képezı 2011. évi kiemelt és általános 
célokat - a polgármesteri hivatal köztisztviselıi vonatkozá-
sában - a határozat melléklete szerinti tartalommal határozza 
meg. 

 
2.) utasítja a város polgármesterét, hogy a határozat mellékleté-

ben megfogalmazott kiemelt és általános célok alapján írás-
ban határozza meg a jegyzıvel szembeni teljesítmény-
követelményeket, a jegyzı teljesítmény-értékelését 2011. 
december hónapban végezze el, és ennek eredményérıl tájé-
koztassa a képviselı-testületet. 

 
3.) felkéri a város jegyzıjét, hogy a határozat mellékletében 

megfogalmazott kiemelt és általános célok alapján írásban 
határozza meg a hivatal köztisztviselıivel szembeni teljesít-
mény-követelményeket, majd ennek értékelését 2011. de-
cemberében végezze el. 

 
4.) egyúttal a 250/2009.(XII.22.) KT határozatát hatályon kívül 

helyezi. 
 
Határidı: 2011. január 10. és december 05. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester és 
                Skoda Ferenc aljegyzı 
 
Határozatról értesül: polgármester 
                                  aljegyzı 
                                  irodavezetık 
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20. Aljegyzıi pályázat kiírása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Skoda Ferenc: Kiosztottuk a szünetben az aljegyzıi állás megpályáztatására vonatkozó elı-
terjesztést. Gyakorlatilag ugyanazon tartalmi követelményeket tartalmaz, mint korábban a 
jegyzıi megpályáztatásnál, hiszen a két beosztásra ugyanazon követelmények vonatkoznak. 
Ebbıl következıen a mellékletként szereplı pályázati hirdetmény is az ellátandó feladatokban 
jelent változást, minden más feltétel ugyanaz, mint a korábbi jegyzıi pályáztatásnál volt. Ké-
rem, szíveskedjenek ezt támogatni annak érdekében, hogy adott esetben ezt az állást minél 
hamarabb be lehessen tölteni. 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt az elıterjesztéssel kapcsolatban. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 

 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
260/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata 

 
aljegyzıi álláshelyre pályázat kiírásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az al-
jegyzıi állásra kiírt pályázati felhívást a határozat melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
A képviselı-testület felkéri a város jegyzıjét, hogy gondoskod-
jon a pályázati felhívásnak a KSZK honlapján, továbbá a város 
honlapján való közzétételérıl. 
 
Határidı: 2010. december 28. 
Felelıs:  Skoda Ferenc jegyzı 
 
Határozatról értesül: irattár 

 
 
 
 
Bognár Jenı: Mindenkinek szeretném megköszönni a munkáját és jó pihenés áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket kívánok és eredményekben gazdag új esztendıt. Hasonló jókívánságot 
szeretnék tolmácsolni a lakosság felé azok, akik figyelemmel kísérték a képviselı-testület 
munkáját, legyen szép és békés karácsonyuk. 
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Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, a polgármester úr a képviselı-testületi ülést 
16.10 órakor bezárta. 
 
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 

 
 
 Bognár Jenı Skoda Ferenc 
 polgármester aljegyzı 
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