
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselı-testülete 
 
 
Szám: 2387-8/2010./TT. 
 
 

J e g y zı k ö n y v  
 
 
Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 11-én 15 órakor 

a Városháza Millenniumi termében megtartott ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Bognár Jenı polgármester, 

 Dr. Szabó Ákos, Dr. Bonnyai József, Péter Gábor, Rigler Gyula, Dr. Somosi 
Szabolcs, Péter Géza, Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Tresz Gábor, Sümegi 
József, Mészáros Vilmosné, Erıss Ferenc képviselık (összesen: 12 fı) 
 

Távol maradtak: Kovács Norbert, Partiné Harcsa Magdolna képviselık (összesen: 2 fı)  
 

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Bozsolik Róbert jegyzı, címzetes fıjegyzı 
   
 
Bognár Jenı polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, a megjelent intézményveze-
tıket, meghívottakat és a televízió nézıit. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 
10 képviselı jelen van. Ezután, javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a meghívóban szereplı 
sorrendben kerüljenek tárgyalásra a napirendi javaslatok.  
 
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatok alapján – egyhangúlag, 10 
igen szavazattal - az alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
 
N a p i r e n d i  p o n t o k :  
 
1. Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség Javító Önkormányzati Társulás társulási megálla-

podásának jóváhagyása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
2. A Fürmann Kft. m őszaki ellenırzésre vonatkozó szerzıdésének módosítása 

Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 

3. Társasházi tulajdonból tulajdonrész vásárlásának jóváhagyása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 

4. Orvosi ügyeleti személyzet szállítására kötött vállalkozási szerzıdés módosításának 
hatályon kívül helyezése 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
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(Dr. Szabó Ákos alpolgármester úr 16.04-kor érkezett) 
 
 
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. Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség Javító Önkormányzati Társulás társulási megálla-

podásának jóváhagyása 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
 
Szóbeli kiegészítés 
 
Dr. Bozsolik Róbert: Pénteken szeretnénk az új társulást megalakítani. A már elfogadott 
társulási megállapodás nem változik, csak arra van lehetıség, hogy Bátaszék, Alsónána, Al-
sónyék és Pörböly települések is pályázzanak hálózatrekonstrukciós költségekre. Ez a telepü-
lésre jutó beruházási érték maximum 20 %-ka lehet, ennek az összegnek a 10%-át kell önerı-
ként vállalni. Bátaszékre esı rész az elızetes tervek alapján 99.438.811 Ft beruházási összeg 
növekedést jelentene, ami a 49.719.406 Ft önerıt 59.663.287 Ft-ra növelné.  
 
K é r d é s :  
 
Dr. Szabó Ákos: A 10 %, 10 %-a? Vagy ez max 10 % lehet?  
 
Bognár Jenı: 53 millió Ft-ra van lehetıség és ennek a 10 %-a az önerı.  
 
Dr. Bozsolik Róbert: Ennek 20 %-át lehet hálózat rekonstrukcióra fordítani. Ennek 10 %-át 
kell nekünk biztosítani.  
 
(Tresz Gábor képviselı úr 16.10-kor érkezett) 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
85/2010.(V.11.) önkormányzati határozata 
 
Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség Javító Önkormányzati Társulás 
létrehozásáról 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dél-Tolna Aqua 
Ivóvízminıség Javító Önkormányzati Társulás létrehozásával kapcso-
latban az alábbi döntéseket hozza. 
A Képviselı-testület; 
 
1. elhatározza, hogy a település ivóvízminıség javítására irányuló 

beruházást a társulást alkotó településekkel együtt, közös beruhá-
zási program keretében valósítja meg.  
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2. az 1. pontban meghatározott közös beruházás megvalósítása cél-
jából megalapítja a jogi személyiséggel rendelkezı Dél-Tolna 
Aqua Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulást, ennek ér-
dekében a társulási megállapodást és mellékleteit, valamint a 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez szükséges alapító okiratot a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, egyben felha-
talmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodást és alapí-
tó okiratot Bátaszék város Önkormányzata nevében aláírja.  

3. Bátaszék város Önkormányzatának képviselıjeként a Társulási 
Tanácsba Bognár Jenı polgármester urat delegálja.  

4. hozzájárul, hogy a társulás székhelye Decs Nagyközség Önkor-
mányzatának Polgármesteri Hivatalában legyen. 

5. elfogadja, hogy a társulás - mint beruházó projektgazda - pályáza-
tot nyújtson be az Európai Unió Környezet és Energia Operatív 
Program KEOP - 1.3.0. kódszámú ivóvízminıség-javítás kétfor-
dulós pályázati konstrukció keretében elnyerhetı támogatás iránt.  

6. kötelezettséget vállal, hogy a támogatáshoz szükséges társulási 
saját erı biztosításához a társulási megállapodás által rögzített 
mértékben hozzájárul.  

7. felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatban és a tár-
sulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a társulás 
mőködése és beruházás megvalósítása érdekében szükséges to-
vábbi megállapodásokat megkösse azzal, hogy az önkormányza-
tot érintı pénzügyi kötelezettségvállalást jóváhagyásra terjessze a 
képviselı-testület elé. 

8. A képviselı-testület a 72/2010.(IV.27.) önkormányzati határoza-
tát hatályon kívül helyezi 

 
Határidı: 2010. május 15. 
Felelıs:   Skoda Ferenc aljegyzı (a határozat megküldéséért) és 
                Bognár Jenı polgármester (a szükséges aláírásokért) 
 
Határozatról értesül: Decs nagyközség polgármestere 
                                  építési és városüzemeltetési iroda 
                                  pénzügyi iroda 
                                  irattár 

 
 
 
2. A Fürmann Kft. m őszaki ellenırzésre vonatkozó szerzıdésének módosítása 

Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
Szóbeli kiegészítés 
 
Dr. Bozsolik Róbert: A DDDOP-s pályázathoz kapcsolódóan a Fürman Kft–vel kötött szer-
zıdés módosítása szükséges, mert az utó-ellenırzésre a pályázatban nincs lehetıség költség 
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elszámolásra. . A szerzıdés módosításban 50.000 Ft + áfa összeget tervezünk erre a célra. 
Ennek teljes összegét a saját forrásból kell biztosítani. 
 
 
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 
86/2010.(V.11.) önkormányzati határozata 
 
DDOP–3.1.2/2F–2008–0028 projekt mőszaki ellenıri feladatok el-
látására vonatkozó szerzıdés II. számú módosításáról 
 
„Bátaszék Város Önkormámyzat Képviselı – testülete a Fürman Kft-
vel (7100 Szekszárd, Bródy köz 1.) a Bátaszéki Integrált mikrotérségi 
közoktatási hálózat és központjának kialakítása” címő DDOP-
3.1.2/2F projekt kivitelezésének mőszaki ellenırzésére vonatkozó és 
a 136/2009.(V.26.)KT. határozattal jóváhagyott szerzıdés II.sz. mó-
dosítását a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelıs: Bognár Jenı polgármester 
Határidı: 2010. május 31. 
 
Határozatról értesül: Fürman Kft. 
     Pénzügyi iroda 
     Építési és városüzemeltetési iroda 
     Projektmenedzsment 
     irattár 

 
 
3. Társasházi tulajdonból tulajdonrész vásárlásának jóváhagyása 

Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
Szóbeli kiegészítés 
 
Dr. Bozsolik Róbert: A testület döntött, hogy az Ipartestülettıl megvásárolja az tulajdonuk-
ban 80 m2 irodát. Az adásvétel folyamatban van, de probléma merült fel. Az irodá helységbıl 
és a társasházi közös tulajdonban lévı területbıl alakították ki a horgászboltot. Ezt minden-
képpen meg kellene tartani, de itt a tulajdonjogot rendezni kell. A társasházi közös tulajdon-
ból a természetben már használt 7 m2 területet megvásárolni a lakóközösségtıl két önállóan 
használható ingatlanként kerülne az önkormányzat tulajdonába A lakóközösség ehhez hozzá-
járulna. Ez 50.000 Ft pluszt jelentene.  
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K é r d é s :  
 
Dr. Somosi Szabolcs: Az ipartestület vásárolná meg, és albetétként eladná?  
 
Dr. Bozsolik Róbert: Ez bonyolult. Fizetnek csak a vállalkozók, nem fizetnek a társasház-
nak.  
 
Tresz Gábor: Nem fizetnek bérleti díjat, hanem csak rezsit.  
 
 
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 
87/2010.(V.11.) önkormányzati határozata 
 
a Bátaszék, Budai u. 35-37. szám alatti ingatlanban további tu-
lajdonrész megvásárlásának jóváhagyásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért az-
zal, hogy a Bátaszék Budai u. 35-37. szám alatt található Társasházi 
ingatlanban az önkormányzat a társasházi közös tulajdonból – figye-
lembe véve a 53/2010.(III.30.) önkormányzati határozatot - a jelenle-
gi természetbeni állapot (iroda és üzlet kialakítás) fenntartása érdeké-
ben további ingatlanrészt vásároljon 50.000 Ft/m2 vételárért, melyet 
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános tartalék kerete 
terhére biztosít. 

Felhatalmazza a város polgármesterét, hogy - az ingatlan minden jog-
tól és tehertıl történı mentesítését követıen – adásvételére vonatkozó 
szerzıdést, továbbá a tulajdonjog átvezetéséhez szükséges megbízá-
sokra vonatkozó megállapodásokat aláírja 
 
Határidı: 2010. június 30. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: pénzügyi iroda 
                 Társasházi közös képviselı 
                  Építési és városüzemeltetési iroda 
                                   irattár 
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4. Orvosi ügyeleti személyzet szállítására kötött vállalkozási szerzıdés módosításának 
hatályon kívül helyezése 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
 
Szóbeli kiegészítés 
 
Mészáros Vilmosné: Szerettem volna bevinni a Kft-t, de ez bizonyos technikai okok miatt 
nem oldható meg. Ezért kérem az április 1-jei módosítás hatályon kívül helyezését.  
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 11 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
88/2010.(V.11.) önkormányzati határozata 
 
az orvosi ügyeleti személyzet szállítására kötött vállalkozási szer-
zıdés 2010. április 1-jei módosításának hatályon kívül helyezésé-
rıl 
 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete az orvosi ügyeleti 
személyzet szállításával kapcsolatban kötött vállalkozási szerzıdés 
módosítást, valamint az ezt jóváhagyó 45/2010.(III.30.) önkormány-
zati határozatot 2010. április 01-jével hatályon kívül helyezi. 
 
Határidı: 2010. május 14. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: Mentha Aquatica Kft. ügyvezetıje 
     Mészáros Vilmosné 
                                  pénzügyi iroda 
                                  irattár 

 
 
 
Mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt, így a testületi ülést Bognár Jenı polgármester úr 
16.20-kor bezárta. 

 
 
 

kmf. 
 
 

 
 Bognár Jenı Dr. Bozsolik Róbert  
 polgármester jegyzı, címzetes fıjegyzı 
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Készült: 2010. 06. 07-én ………………… 

Ellenırizve: 2010. 06. 08-án ………………………. 

Hitelesítve: 2010. ……………….. 

Postára adva: 2010…………………….. 

 


