BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
Bátaszék, Szabadság u. 4. 7140
Telefon: 74/491-958

Szám: 1076/2011./HSZG.

JEGYZİKÖNYV
mely készült Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án,
1400 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,
Sümegi József képviselık (összesen: 8 fı)

Távol maradt:

Dr. Somosi Szabolcs képviselı (összesen: 1 fı)

Tanácskozási joggal megjelent: Skoda Ferenc jegyzı,
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
Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra meghívott

Bognár Jenı polgármester úr köszönti a képviselı-testület tagjait, majd megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mivel 8 képviselı jelen van. Ezután javaslatot tesz a meghívóban szereplı napirendi pontokra, azzal a módosítással, hogy két új napirend kerüljön felvételre 6. napirendként a Medicopter Alapítvány kérelme és 7. napirendként a 2010. december 29.2011. január 3. közötti belvízi védekezéssel kapcsolatos védekezés vis maior pályázatának jóváhagyása c. napirendek.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendi javaslatokat –
egyhangúlag, 8 igen szavazattal,– elfogadta, így a testületi ülés napirendje az alábbiak szerint
alakult:

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

Napirendi pontok:
1.

Aljegyzıi pályázat elbírálása (ZÁRT ülésen)
(5. sz. elıterjesztés)

2.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 4/2010. (III.08.) önkormányzati
rendelet módosítása
(1. sz. elıterjesztés)

3.

A 2011. évi iskolatej program jóváhagyása
(3. sz. elıterjesztés)

4.

Beszámoló a 2010. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról, a 2011. évi közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázati felhívásokról
(2. sz. elıterjesztés)

5.

A képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megvitatása
(4. sz. elıterjesztés)

6.

A Medicopter Alapítvány támogatása
(8. sz. elıterjesztés)

7.

A 2010. december 29. – 2011. január 3. közötti belvízi védekezéssel kapcsolatos
védekezés vis maior pályázatának jóváhagyása
(9. 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
1.

p o n t o k

t á r g y a l á s a :

Aljegyzıi pályázat elbírálása (Zárt ülésen)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

A napirendet Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta.
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
1/2011.(I.20.) önkormányzati határozata

Képviselı-testületének

az aljegyzıi álláshely betöltésére beérkezett pályázatok kizárásáról
a
Bátaszék
Város
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
260/2010.(XII.21.) önk.-i határozatával meghirdetett aljegyzıi álláshely betöltésére beérkezett pályázatok közül
- Pirisa Réka,
- Dr. Metz Judit,
- Szloboda Zsuzsanna,
- Dr. Horváth Petra
pályázatát - a kiírásban meghatározott feltételek hiánya miatt -, a pályázati eljárásból kizárja.
Határidı: 2011. január 31. (értesítésre)
Felelıs: Takácsné Gehring Mária csoportvezetı
Határozatról értesül: érintett pályázók
irattár

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
2/2011.(I.20.) önkormányzati határozata

Képviselı-testületének

Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra aljegyzıvé történı kinevezésérıl
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete;
1. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36. §-ának (1)
bekezdésében kapott hatáskörében eljárva - figyelemmel a
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (a
továbbiakban: Ktv.) 8. § (1) bekezdésében foglaltakra - : dr.
Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra (sz.: Pécs III, 1978. szeptember
26., anyja neve: dr. Pápay Judit, lakcím: 7140 Bátaszék, Babits u.
10/A/2.) asszonyt, 2011. február 01-jével – határozatlan idıre Bátaszék Város Aljegyzıjévé kinevezi.
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2. a kinevezett aljegyzı illetményét a Ktv. 45. § (4) bekezdés alapján
416.810 Ft/hó + 23.190.- Ft nyelvpótlék összegben határozza
meg, míg besorolását I. besorolási osztály, tanácsos 6 fizetési
fokozatban állapítja meg.
3. felkéri a város jegyzıjét a szükséges munkajogi intézkedések
megtételére.
Határidı: 2011. január 31.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
Határozatról értesül: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra pályázó
MÁK
személyi anyag
irattár

A képviselı-testület ezt követıen nyílt ülésen folytatja munkáját.

Bognár Jenı: A testület zárt ülésen egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy Bátaszék város
aljegyzıjének Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra Nórát nevezte ki 2011. február 1-jétıl határozatlan idıre.
Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra Nóra: Tisztelt jegyzı úr, polgármester úr, képviselı-testület.
Szeretném megköszönni az elılegezett bizalmat, hiszen a képviselı-testülettel eddig nem dolgoztam együtt. Skoda Ferenc jegyzı úr nagyjából ismeri a munkámat, hiszen amint jegyzı úr
mondta, a Dél-Tolna Jegyzıklubból már ismerjük egymás szakmai munkáját. Remélem a
munkába állásom zökkenımentes lesz, és ugyanúgy tudok majd dolgozni, ahogy az összes
többi munkahelyemen, illetve az elvárásoknak mind a jegyzı úr mind a képviselı-testület
mind a kollégáim szemében szakmailag és emberileg is meg fogok felelni. Köszönöm szépen.
Bognár Jenı: Sok sikert kívánok és gratulálok.
Kérdés:
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Én egy kérdést szeretnék feltenni, amit több képviselıtársamnak is intéztek a hét elején a városban dolgozó gazdálkodók. Többünket felhívtak, és
azt mondták, hogy az a hír járja, hogy Gréger Árpádnak az állatok kitelepítéséhez az önkormányzat 5 millió forint értékő segítséget nyújtott. Szeretném megkérni polgármester urat,
hogy az ezzel kapcsolatos tényeket, a TV nyilvánosságát felhasználva, mondja el a gazdálkodóknak, a városlakóknak. Az említett óvoda melletti állattartás megszüntetését illetıen milyen
megállapodás született?
Válasz:
Bognár Jenı: Hallottam én is ezt a jelzést. Azt gondolom, hogy nagyon tisztességesen és
korrekten járt el a testület akkor, amikor megpróbált egy kivételes helyzetet teremteni a
Grégeréknek, ezzel ık nem éltek.
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Skoda Ferenc: Nemcsak a kuratóriumi tagokkal és felügyelı bizottsági tagokkal kapcsolatos
pletykákat kell idınként megcáfolni, hanem az állattartással kapcsolatos mellékhíreket is.
Szeretném megnyugtatni a tisztelt képviselıket és a város lakóit is, hogy semmilyen olyan
jellegő kifizetésre nem került sor, amit elnök asszony mondott. Nemcsak az általa említett
személy esetében, hanem semmilyen más állattartó esetében sem. A kérdéses személyt illetıen a 175/2010. sz. határozat állapított meg 80 ezer forint támogatást állatonként, amennyiben
az állattartás áthelyezésre kerül. Miután a feltételeket az illetı személy november 30-ig nem
teljesítette értelemszerően ezen kifizetésre nem került sor. Nemcsak az elmúlt évben, meggyızıdésem hogy már idén és jövıre sem fog ilyen jellegő támogatás kifizetésére sor kerülni.
A másik, hogy mikor valósítható meg, hogy az állattartás elkerüljön. A képviselık emlékeznek arra, hogy az állattartási rendeletet módosítottuk és kitoltuk a nagy állattartók esetében a
határidıt, amely az állattartás megszüntetését jelenti 2011. augusztus 31-ére. Ez az utolsó határidı, hogy a nagy állattartásokat meg kell szüntetni a városban.
Bognár Jenı: Elfogadja a választ képviselı asszony?
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Igen elfogadom.
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: Még elmúlt év 27-én megkerestek a Budai utca lakói Dömse Tibor vezetésével,
segítsünk nekik az ingatlanukról leszivattyúzni a vizet. Annak ellenére, hogy tisztában voltam
vele, hogy nem tudunk sokat segíteni, de mégis sikerült 3 napon keresztül egy szivattyúval,
amit kölcsönkaptunk, 30 cm-t leszívni. Szeretném a lakoknak is megköszönni, hogy segítségre voltak. Azt reméljük, hogy megkapjuk a vis maiorra beadott pályázatot, akkor ez fedezi a
költségeket, ha nem, akkor ez a 3 nap jó néhány százezer forintjába került a városnak. A testület által jóváhagyott szivattyúkat idıbe megrendeltük de miután Magyarországon ezeket a
szivattyúkat nem gyártják, hanem Olaszországból rendelik meg, a jelen információnk szerint e
hónap végén, jövı hónap elején tudjuk ezeket átvenni.
Kérem a Lajvér utca lakóit, hogy türelemmel viselje ezt az egy hónapot, az Alisca Baunak fel
kellett bontani az átereszt ott egy darabig az a részt le lesz zárva. Abban reménykedem, hogy
újra kiírnak pályázatot csapadékvíz elvezetésre, akkor folytatni tudjuk a cigányárok medrének
a további építését. Ebben az idıjárásban nagyon nehéz dolgozni. Márciusra, áprilisra el fog
készülni a cigányárok.
28-án tartottuk az évadzárót, örülök, hogy sok tehetséges fiatalnak tudtunk egy pár óra örömet
okozni. 3-án átadtuk az óvodát. Szeretném megköszönni az óvónıknek a munkáját. A gyerekek zökkenımentesen birtokba vették az óvodát. Február 1-jén indul a Bölcsıde is.
6-án tárgyaltunk a környezı települések polgármestereivel, akik támogatják a köztestülető
tőzoltókat és tőzoltó egyesület munkáját. Egyelıre a támogatásukról biztosítottak.
9-én megtörtént a területi kisebbségi önkormányzati választás. Gratulálok Bihari László elnök
úrnak, aki a megyei önkormányzat tagja lett.
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12-én doni megemlékezést tartottuk. Úgy látom, hogy elérkeztünk ahhoz az idıponthoz, amikor igazából, akik érintve voltak azok kihaltak és jövıre nagyobb hírveréssel és jobb hozzáállással próbálnánk a megemlékezést megtartani.
Szeretnék gratulálni képviselı úrnak, igazgató úrnak és köszönöm a meghívást, hogy részt
vehettem a II. Géza Gimnázium szalagtőzıjén. Nagyon elegáns, szép volt. Gratulálok. Sok
sikert kívánok az érintett tanulók felkészülésre.
Tegnap tartottunk egy intézményvezetıit. Alaposan átbeszéltük a feladatokat, kiélezve a hamarosan készülı költségvetésre.
A pörbölyi óvodának február környékén lesz az átadása, alsónyékiek március április hónapban fognak beköltözni az új helyükre.

Kérdés és hozzászólás nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:
Bátaszék
város
Önkormányzat
3/2011.(I.20.) önkormányzati határozata

Képviselı-testületének

a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti
tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadásáról
Bátaszék
Város
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
146/2009.(VI.30.), 244/2009. (XII.22.)KT sz. határozatokat, a
163/2010.(VIII.31.), a 165/2010.(VIII.31.), a 222/2010. (XI.30.),
224/2010. (XI.30.), a 227/2010. (XI.30.), a 228, a 229, a 230, a
231/2010.(XII.21.),
a
233,
a
234/2010.
(XII.21.),
a
236/2010.(XII.21.), a 238, a 239, a 240, a 241, 242, 243, 244, 245,
246, 247/2010.(XII.21.), a 250, a 251, a 252, a 253, a 254, a 255, 256,
257, 258, 259, 260/2010.(XII.21.) önkormányzati határozata lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a 20, 21, 22,
23/2010.(XII.30.) önkormányzati rendeletek kihirdetésérıl, a két ülés
közötti tevékenységrıl szóló szóbeli tájékoztatót elfogadja, a megtett
végrehajtási intézkedéseket jóváhagyja.
A képviselı-testület egyúttal a 65/2010.(IV.07.) ÖNK-i határozat
végrehajtásának határidejét 2011. december 31-re, és a
223/2010.(XI.30.) ÖNK-i határozat végrehajtásának határidejét 2011.
február 15-re módosítja.
A képviselı-testület egyúttal a 188/2007. (X.27.) KT határozatát és a
98/2010. (V.25.) önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi.
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2.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 4/2010. (III.08.) önkormányzati
rendelet módosítása
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Szóbeli kiegészítés:

Mórocz Zoltán: A 4/2010-es önkormányzati rendeletünk 4. módosítását terjesztettük a képviselı-testület elé. Minden évben a négy kötelezı módosítást január vége felé ejtjük meg. Ennek
alapvetı oka, hogy az Államkincstártól különbözı központosított elıirányzatok és kötött felhasználású normatívákra vonatkozó értesítı és levél alapján a költségvetési rendeltünket még
módosítani kell, ezeket át kell vezetni magán a rendeleten. Indokolja még az is az ilyenkor
esedékes módosítást, hogy a képviselı-testületnek a legutóbbi szeptemberi módosítás óta,
amik voltak határozatai azokat is át kell vezetni a rendeleten. És nem utolsó sorban elég jelentıs beruházásokat hajtott végre az önkormányzat, többek között a DDOP pályázat az iskolaintegrációba, illetve a TÁMOP pályázat területén, és ezen számadatokra vonatkozóan ugye nem
került befejezésre a beruházás. A tervek tartalmazták ez évre, de áthúzódó tételek vannak
2011 évre és nem kis tételek. Ezeket szintén praktikus és célszerő átvezetni. Igazából egy utólagos csinosítása a rendeletünknek illetve, hogy megfeleljünk az egyéb jogszabályoknak, ezért
van rá szükség. 91 636 ezer forinttal csökkenne a költségvetési fıösszeg ezen elıterjesztés
szerint elsısorban a beruházásokhoz kapcsolódó áthúzódó kiadások, és a hozzá kapcsolódó
bevételekrıl van szó. Ezeket át kellett vezetni. Egyeztettük az intézményfinanszírozásokat az
intézményeinkkel, azokat az egyeztetett finanszírozott számokat is tartalmazzák ezek az adatok. Ezen okok miatt és ilyen összegben kerülne most módosításra a költségvetés.

Bizottságok véleményei:
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A
bizottság a rendelet-tervezetet változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a rendelettervezetet változtatás nélkül elfogadásra javasolja.

Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat 2010.
évi költségvetésérıl szóló 4/2010.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról a jegyzıkönyv mellékletét képezı 1/2011.(II.01.) önkormányzati rendeletet – egyhangúlag - 8 igen
szavazattal,– megalkotta.
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3.

A 2011. évi iskolatej program jóváhagyása
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Szóbeli kiegészítés:
Skoda Ferenc: Minthogy az elıterjesztésben is írtam önkormányzatunk elsı ízben, 2004-es
évben csatlakozott az akkor meghirdetett iskolatej programhoz és ezt azóta is minden évben
folytatja, miden évben csatlakozik az iskolatej programhoz, hiszen ahogy a fıigazgató úr is a
levelében leírta jelentısebb igények vannak ezen lehetıségekre. Sajnálatos módon az állami
támogatás a program keretében fokozatosan csökken. A program beindításakor 2004-ben 100
%-os volt az állami támogatás, akkor 320 gyerekkel indultunk. Az állami támogatás 2010.
évben már csak 50 %-os volt, emiatt az elmúlt évben 50 fıvel csökkentettük a támogatottak
körét. Sajnálatos módon 2011-re ez az állami támogatás még tovább csökkent, ez évben csak
20 %-os támogatást kapunk e program keretében. Ennek megfelelıen nyilvánvaló az önkormányzat anyagi lehetısége is véges, ezért az intézményekkel elızetesen egyeztetve tovább
csökkentettük a támogatottak körét, és erre az évre 220 fıben javasoljuk megállapítani az
igénybevételi létszámot. Az elıterjesztésben röviden tájékoztatást adtunk a 2010. évi program
végrehajtásáról illetve a vége felé az ez évi költségvetési igényünket fogalmazzuk meg a
programot illetıen. Ez azt jelenti, hogy 2011. évre figyelembe véve a 220 gyermeket, 2 055
ezer forintba kerül a program, ehhez 1 575 ezer forintos önerı szükséges, míg a többi az 500
ezer forint állami támogatás lenne. A szolgáltatón a határozati javaslat nem változtatott, továbbra is a Tolnatej Zrt-vel kívánnák ezt a szerzıdést megkötni.
Kérem a tisztelt képviselı-testületet, hogy a határozati javaslat elfogadásával támogassa a
2011-évi iskolatej programot illetve, hogy biztosítsa az ehhez szükséges önerıt.

Bizottságok véleményei:
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja.

H o z z á s z ó l á s o k:
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Nagy eredménynek gondolom, hogy hozzászoktattuk az
iskola, óvoda fiataljait a tejiváshoz. Ismerve a számokat, azt gondolom, hogy a most megrendelt adag a 220 adag megfelelı mennyiségő lesz és ezzel a költségvetésünket sem terheltük
meg jobban, mint az elızı évit. Tehát hasonló összeget szánunk 2011-ben erre az iskolatej
programra. Kérném a képviselı társaimat, hogy mivel ezt a jó szokást kialakítottuk akkor az
idei évben is, még ha kisebb az állami támogatás mértéke, akkor is támogassák ezt a programot.
Bognár Jenı: Sajnálatos, hogy évrıl évre az állami támogatás visszaesik. Ez azt is jelenti
egyben, hogy nagyobb felelısséget ró az érintett pedagógusokra és azokra, akik figyelemmel
kísérik, hogy ez azokhoz a gyerekekhez jusson el akik valóban rászorulnak. A jövıben esetleg
majd meg kell nézni, meg kell vizsgálni, hogy olcsóbban nem-e tudnák hozzájutni más cégtıl.
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Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

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

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
4/2011.(I.20.) önkormányzati határozata
2011. évi iskolatej program végrehajtásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete;
a.) a 2011. évi iskolatej program szabályozásáról szóló
44/2010.(XII.22) VM rendelet alapján - csatlakozik a
2011. évi iskolatej programhoz (2011. február 1. - 2011.
december 31. között), egyben a TOLNATEJ Zrt.-vel
(7100 Szekszárd, Keselyüsi u. 26.) az iskolatej
szállítására,
értékesítésére
vonatkozó
szerzıdést
jóváhagyja,
b.)

az iskolatej program ezen ütemének lebonyolításához
1 575 435.- Ft saját forrást biztosít a városi önkormányzat
2011. évi költségvetésében,

c.)

egyúttal a 2010. évi Iskolatej Programhoz való csatlakozásról szóló 6/2010.(I.21.) KT határozatát hatályon kívül
helyezi.

Határidı: 2011. január 25. (szerzıdéskötésre)
2011. december 31.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
(a szerzıdés aláírásáért)
Kemény Lajos fıigazgató
(a program gyakorlati lebonyolításáért)
Határozatról értesül: Kemény Lajos fıigazgató
pénzügyi iroda
irattár

4.

Beszámoló a 2010. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról, a 2011. évi közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázati felhívásokról
Elıterjesztı: Takácsné Gehring Mária szociális és igazgatási csoportvezetı

Szóbeli kiegészítés:
Takácsné Gehring Mária: A képviselı-testület a 2010. évi közfoglalkoztatási tervet január
hónapban fogadta el. Ezt az elmúlt év során egy alakommal júniusban a bel- és árvízi védeke9

zés érdekében egyszer módosította. A módosított közfoglalkoztatási tervben a keretlétszámot
70 fıben állapította meg a testület, az év során ebbıl ténylegesen 57 fıt tudtunk foglalkoztatni. 3 fı nem vállalta el a felajánlott munkát, ezért az ellátása megszőnt. 10 fınek év közben
pedig meghosszabbítottuk a szerzıdését. Az év során 15 fınek szőnt meg a szerzıdése vagy a
határozott idı lejártával, vagy pedig azért mert idıközben máshol munkaviszonyt létesített. A
közoktatási intézményeinkben 7 fıt foglalkoztattunk az év során, a polgármesteri hivatalban 4
fıt, a gondozási központban 2 fı, szociális területen 5 fı dolgozott és a roma civilházban is
sikerült 2 fıt foglalkoztatnunk. A résztvevıknek munkabért, a minimálbért kellett biztosítani,
illetve szakképzettség esetén a garantál minimálbért. A központi költségvetés 95 %-ban támogatta a bér és járulékköltségeket, az önkormányzatnak 5 % önerıt kellett ehhez hozzátenni.
Így 2010. évben a közfoglalkoztatás 26 750 ezer forintba került, amelyre az Államkincstáron
keresztül utólag meg tudtunk igényli 25 413 e forintot, az önkormányzatnak önerıként pedig
1 337 ezer forintot kellett biztosítani.
A közfoglalkoztatás ebben az évben teljesen átalakul. Az önkormányzat szervezésébıl kikerül
és a munkaügyi központokon keresztül pályázati eljárás során tud az önkormányzat is közfoglalkozatásban résztvevıkre pályázni. Két pályázati lehetıséget írtak ki az önkormányzatok
számára, egy rövid idıtartamú foglalkoztatásra és egy hosszabb idıtartamú foglalkoztatásra.
A rövid idıtartamú foglalkoztatásra az önkormányzatokon kívül a társulások is részt vehetnek, a foglalkoztatás viszont nemcsak önkormányzatnál és társulásnál történhet, hanem
együttmőködési megállapodás keretében önkormányzat által fenntartott intézménynél, kisebbségi önkormányzatnál, önkormányzati többségi tulajdonban lévı non-profit gazdasági szervezeteknél is. Ez a foglalkoztatás 4 órás idıtartamra szól 2 max. 4 hónap idıtartamra. Ezentúl a
közfoglalkoztatást nem a központi költségvetés fogja finanszírozni, hanem a munkaerı piaci
alap. A rövidebb idıtartamú foglalkoztatásra a jövıben is 95 %-os támogatás igényelhetı,
illetve a teljes támogatás összegére 5 % erejéig lehet közvetlen költségekre pályázatot benyújtani. Közvetlen költségnek számít a munkaruha, a védıeszköz, munkaeszközök esetleg szállítási, utazási költségek is. Hosszabb idıtartamú foglalkoztatásra az önkormányzatok, az önkormányzatok társulásai, kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok által fenntartott intézmények is pályázhatnak. A pályázatot a pályázati kiírás szerint mindig a foglalkoztatónak
kell benyújtania. Nagyon fontos tudni azt, hogy ha önkormányzat által fenntartott intézmény
nyújtja be a pályázatot, akkor is az önkormányzati keretlétszámot fogja ezzel csökkenteni.
Ebben a formában minimum 6 óra munkaidıre lehet foglalkoztatni a munkavállalót 2 és 12
hónap idıtartamra. Ebben az esetben a támogatottság 70-100 %-is terjedhet, attól függıen,
hogy a település milyen munkanélküli helyzetben van illetve milyen gazdasági helyzet jellemzı rá. A munkaügyi központ tájékoztatása szerint rövid idejő foglalkoztatásra Bátaszék
városának 98 fı esetében lesz lehetısége, átlagban 3 hónap idıtartamra és 4 órás foglalkoztatásra. Erre a keretösszeg 14 384 ezer forint. A hosszabb idıtartamú foglalkoztatásra a munkaügyi központ tájékoztatása szerint Bátaszéknek 7 fı foglalkoztatására lesz lehetıség, átlag 8
hónapra 6 órás munkaidıben és 70 %-os támogatottsággal. Erre a keretösszegünk 5 092 ezer
forint. Nagyon fontos tudni, hogy október 31-e elıtt meghosszabbított és 2011. évre áthúzódó
szerzıdések még finanszírozhatók, akiknek a szerzıdése február 28-án jár le és 8 órában vannak foglalkoztatva azoknak a munkabére és járuléka a hosszabb idıtartamú pályázati keretösszegünket csökkenti. Jelenleg a városban 13 fıt foglalkoztatunk ilyen áthúzódó szerzıdéssel, munkabérük és járulékuk 2 255 ezer forint, így az önkormányzatnak a március 1-tıl december 31-ig hosszabb idıtartamú foglakoztathatásra 2 836 ezer forint áll rendelkezésre. A
tavalyi évhez hasonlóan a kistérségen keresztül lehetıség lesz közfoglalkoztatás szervezı
foglalkoztatására. Nagyon fontos az, hogy 2012-ben csak azok részesülhetnek ellátásra az
önkormányzattól, akik minimum 30 nap munkaviszony fel tudnak mutatni. A munkaviszonyba beleszámít a közfoglalkoztatás, az egyszerősített munkaviszony, illetve a háztartási munka,
és esetleg ha valaki közérdekő munkát is tud igazolni.
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Skoda Ferenc: Néhány gondolattal egészíteném ki kolleganı felvezetését. Nem közfoglalkoztatás, de itt szeretnék szólni a megváltozott munkaképességőek jövıbeni foglalkoztatását
illetıen. Talán emlékeznek a képviselık, hogy az elmúlt évi költségvetés tárgyalásakor merült
fel az az igény, hogy hogyan lehetne más módon felhasználni az intézmények által kötelezıen
fizetendı rehabilitációs hozzájárulásnak az összegeit, hiszen az elmúlt évben drasztikusan
megemelkedett a rehabilitációs foglalkoztatásnak a mértéke. 2009-ben mindössze 177 ezer
forint volt, ez 2010-ben 970 ezer forint/fıre emelkedett fel, éves szinten. Az elmúlt évben
készült is egy elıterjesztés az áprilisi ülésen, mely szerint 11 fıt foglalkoztatott volna az önkormányzat az intézményeinél megváltozott munkaképességő személyt, azonban ezt a programot elnapoltuk annak reményében, hogy esetleg választások után ezt a rehabilitációs hozzájárulást majd el fogják törölni. Ez nem következett be, sıt az ország 2011. évi költségvetésérıl szóló törvényben megtalálható továbbra is. Elképzelésünk szerint a februári ülésre ismét
jövünk ezzel az elıterjesztéssel az elızetes intézményi egyeztetések szerint várhatóan ugyanezzel a 11 fıs igénnyel. Polgármesteri Hivatalnál 2 fıt, gondozási központnál 1 fıt, és a BAP
MOK intézménynél 7 fıt. Természetesen mivel megváltozott munkaképességő személyekrıl
van szó olyan munkakörökre kell gondolni ami elsısorban ülı foglalkozású amely ezen személyeknek megfelel. Itt elsısorban a portaszolgálatokra gondoltunk az intézményvezetıkkel
közösen. Nagyon fontos ugyanis, hogy ez a foglalkoztatás nem fogja csökkenteni a kolleganı
által említett közfoglalkoztatási létszámot, ez azon felül menne, és plusz költségbe sem kerül,
hiszen akkor a rehabilitációs hozzájárulásra szánt és az elmúlt évben ez várhatóan több 10
millió forint volt, azt az összeget csökkenti, és bérként fogjuk majd inkább kifizetni és ezáltal
a foglalkoztatás is lenne a városban.
Március 10-i ülésen fogunk egy elıterjesztéssel jönni a képviselı-testület elé, amely a közfoglalkoztatási pályázat benyújtásáról szólna. Ott fognak elsı ízben konkrét számokkal, igényekkel, létszámadatokkal találkozni illetve, hogy milyen saját erıt kell ehhez a képviselıtestületnek biztosítani. Az elıterjesztésben kolleganı írta, hogy kétfajta foglalkoztatás van.
Sajnálatos módon ez a hosszabb idıtartamú foglakoztatásra elég kevés ez a létszám Bátaszék
város esetében, ráadásul ezt a 7 fıt már csökkenti az a 13 fı akit február 28-áig foglalkoztatunk. Sıt ez a február 28-ig történı foglalkoztatás az erre szánt keretnek közel a felét a két
hónap el fogja vinni. Itt durván 5 fıt lehet majd foglalkoztatni. Az intézményvezetıi értekezleten felkértük az intézményvezetıket, hogy fogalmazzák meg az igényüket erre az 5 fıs
hosszabb tartamú foglalkoztatásra. A rövidebb idıtartamú foglalkoztatás elsısorban a BátKom Kft.-nél fog majd szóba jönni. Nagyon szépen hangzik ez a 98 fı, azonban a gondot itt
elsısorban a 4 órás foglalkoztatás jelenti, mert akkor vagyunk elégedettek, ha a foglalkoztatás
mögött eredmény is van. Feltehetıen az a megoldás lesz, hogy a foglalkoztatottakat 2 csoportra kell bontani az egyik csoport, dolgozik egy nap 8 órát a másik a következı napon, dolgozik
8 órát. Megítélésem szerint 4 óra alatt igazándiból sokat a foglalkoztató nem tud nyerni az
alkalmazássukkal. Lesznek ezzel kapcsolatban elıterjesztések, és a konkrét döntéseket majd
akkor kell meghozni.

Bizottságok véleményei:
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
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Hozzászólás:
Bognár Jenı: Ezek az emberek csak akkor képesek munkát végezni, ha valaki mögöttük áll.
Azért létkérdés, hogy ezt a munkairányító lehetıséget megkapjuk. Szerencsésebb lenne több
munkairányító, mert ezeket az embereket ebben a szituációban, amire mi gondolunk állandó
felügyelet alatt kell tartanunk. Ráadásul ezekkel az emberekkel szeretnénk a belvízi problémáink egy részét megoldani és kezelni. Megvásároltuk az eszközöket, ott lesznek a szivatytyúk, ezekre is ember kell. Elég összetett és bonyolult problémával állunk szemben. Szeretnénk lehetıséget adni az embereknek, hogy a minimum 30 napot ledolgozzák, és ne zárják
magukat ki 2012. évben.

Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

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

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
5/2011.(I.20.) önkormányzati határozata
Beszámoló a 2010. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról, a 2011. évi közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázati felhívásokról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a
14/2010.(I.26.)
KT
határozatával
elfogadott
és
a
124/2010.(VI.29.) önkormányzati határozatával módosított
Bátaszék város 2010. évi közfoglalkoztatási tervének végrehajtásáról, valamint a 2011. évi közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázati felhívásokról szóló beszámolót elfogadja.

5.

A képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megvitatása
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Szóbeli kiegészítés:
Skoda Ferenc: Az alakuló ülésen született az az önkormányzati határozat, amely felkérte a
város jegyzıjét, hogy vizsgálja felül a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatát, és amennyiben szükség van vagy egy új rendeletet terjesszen a képviselıtestület elé, vagy pedig csak a szükséges módosításokat végezze el. Az SZMSZ felülvizsgálatában való közremőködésre felkértem jogi tanácsnok urat, aki több hasznos javaslatot tett a
rendelet-tervezettel kapcsolatban és közösen együtt az általa tett észrevételeket a tervezeten át
is vezettük. Gyakorlatilag az elıterjesztett rendelet-tervezet az ı véleményével megegyezı
rendelet-tervezet. Miután úgy ítéltem meg, hogy a jelenleg hatályos Szervezeti és Mőködési
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Szabályzat kellıen biztosítja a képviselı-testület és a bizottságok demokratikus mőködését
ezért lényegesen a Szervezési és Mőködési szabályzatot nem dolgoztam át, csupán az azóta
bekövetkezı törvényszerő változásokat vezettem át. Ami lényeges változás a rendelettervezettel kapcsolatban az az, hogy idıközben megjelent a jogszabályszerkesztésrıl szóló
IRM rendelet, valamint a jogalkotásról szóló törvény. Ez a két jogszabály pedig kategorikusan
meghatározza, hogy hogyan kell kinézni egy önkormányzati rendeletnek, felsorolja, hogy
milyen tartami és alaki követelményeknek kell megfelelni. Lényegében a változás ebben a
rendelet-tervezetben ezen elıírásoknak való megfeleltetést jelent.
Egyetlenegy hibát szeretnék kijavíttatni, amit azóta észrevettem nevezetesen a 6. § (3) bekezdésében van egy mondat, hogy Bátaszék város önkormányzata az alábbi szabadon választott
közfeladatokat látja el, ezt a (3) bekezdést ki kell venni, mert az (1) bekezdés már tartalmazza,
és a következı bekezdések számozása eggyel csökkenne.
Kérem a tisztelt képviselı-testületet, hogy így szíveskedjen támogatni a szervezeti és Mőködési Szabályzatot.

Bizottságok véleményei:
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet a
jegyzı szóbeli kiegészítésével elfogadásra javasolja.
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A
bizottság a rendelet-tervezetet változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a rendelettervezetet változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
H o z z á s z ó l á s:
Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok: Ahogy a jegyzı úr is mondta, átnézegettük az SZMSZ-t,
én úgy gondolom, hogy a kulturált és törvényes mőködésnek megfelelı kereteket szab. Elfogadásra javaslom.

Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete képviselı-testület és
szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló a jegyzıkönyv mellékletét képezı
2/2011.(II.01.) önkormányzati rendeletet – egyhangúlag - 8 igen szavazattal,– megalkotta.

6.

Medicopter Alapítvány támogatása
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Szóbeli kiegészítést nem tett az elıterjesztı
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Bizottság véleménye:
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság ugyan egyetért az
alapítvány céljával és mőködésének szükségességével, azonban támogatás megállapítását figyelembe véve az önkormányzat ez évi várható nehéz pénzügyi helyzetét nem javasolja.

Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság ugyan egyetért az alapítvány céljával és mőködésének szükségességével, azonban támogatás megállapítását figyelembe véve az önkormányzat ez évi várható nehéz pénzügyi helyzetét nem javasolja.

Kérdés és hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen szavazattal – az alábbi határozatokat hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének
6/2011.(I.20.) önkormányzati határozata
a Medicopter Alapítvány támogatási kérelmérıl
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a
Medicopter Alapítvány támogatás megállapítására iránti kérelmét megtárgyalta, és figyelembe véve az önkormányzat ez évi
várhatóan nehéz pénzügyi helyzetét az Alapítványt nem áll módjában támogatni.
Határidı: 2011. január 28.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: kérelmezı
irattár

7.

A 2010. december 29. – 2011. január 3. közötti belvízi védekezéssel kapcsolatos védekezés vis maior pályázatának jóváhagyása
Elıterjesztı: Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı

Szóbeli kiegészítés:
Adorjáni Márta: A polgármester úr említette már, hogy múlt év végén 3 napig napi 24 órában, a Malomszögben felgyülemlett vizet emeltük át szivattyúval a Lajvér patakba, azért,
hogy a Budai utcai lakóingatlanok veszélyeztetettsége csökkenjen. Erre az önkormányzat 581
ezer forintot költött, aminek 70 %a megigényelhetı a vis maior keretbıl. Jeleztük ezt az igé-
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nyünket, és be szeretnénk nyújtani a pályázatot, hogy a 70 %-ot az önkormányzat megszerezhesse vis maior keretbıl és így 406 ezer forintot igényelnénk és az önkormányzatnak 174 ezer
forint önerıt kell biztosítani. Ehhez kérnénk a képviselı-testület hozzájárulását az önkormányzat 2011-évi költségvetése terhére.
Bizottságok véleményei:
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot
változtatás nélkül elfogadásra javasolja.

Hozzászólás:
Bognár Jenı: Abban reménykedünk, hogy ezt a vis maior igényünket figyelembe fogják venni, utalni szeretnék rá, hogy 3 napról van szó közel 600 ezer forint. Azt gondolom, hogy ha
megjönnek a szivattyúk, akkor ez vissza fog térülni és biztonságot fog adni, hogy nem leszünk kiszolgáltatva. Mert ezt is csak csoda folytán tudtuk kölcsönözni a 3 napra, mert tanyákat öntött el a víz és tovább nem tudtuk volna megkapni.
Ígéretet kaptunk, hogy a bátai fıcsatorna megépítésre kerül és ebbe bizonyos döntések születtek is és ez érinteni fogja a bátai átemelınek a bıvítését, korszerősítését is. Áprilisig elkészül
a cigányárok, és ha nem lesz pályázati lehetıség, akkor mindenféleképpen meg kell oldanunk
a cigányárok és a kövesdi keresztezıdésnél a problémát. Ideiglenes mőtárgyat kell építeni,
amivel átemeljük a vizet. Remélem a következı ülésen már arról tudom tájékoztatni a képviselı-testületet, hogy megérkeztek a szivattyúk.

Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen szavazattal – az alábbi határozatokat hozta:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011.(I.20.) önkormányzati határozata
a 2010. december 29 - 2011. január 3. közötti belvízi védekezéssel kapcsolatos védekezési költségekrıl
A Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete ülésén úgy határozott, hogy a vis maior
tartalék címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: A 2010. december 29. - 2011. január 3. között Belvíz elleni védekezés az úgynevezett Malomszögnél, annak érdekében, hogy a Budai út felsı szakaszán
lévı ingatlanokat megvédjük a belvízzel való elöntéstıl.
Helye: Budai u. 144. (1062/2 hrsz), Budai u. 142. (1062/1 hrsz), Budai u. 130. (1055 hrsz),
Budai u. 122. (1051 hrsz.)
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A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés

2010. év

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

adatok Ft-ban
%

174.225 Ft
Ft
Ft
406.525 Ft
580.750 Ft

30

70
100

- A védekezési munkálatok összköltsége 580.750 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem
tudja/részben tudja (megfelelı rész aláhúzandó) biztosítani.
- Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete nyilatkozom, hogy a káreseménnyel
érintett 1062/2, 1062/1, 1055, 1051 hrsz-ú ingatlanok nem Bátaszék Város Önkormányzatának tulajdonát képezi.
- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással rendelkezik/nem rendelkezik* (a megfelelı rész aláhúzandó)
- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt (a megfelelı
rész aláhúzandó.)
- Az önkormányzat más – a tulajdonában lévı – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni /
nem tudja ellátni (a megfelelı rész aláhúzandó).
A képviselı-testület a saját forrás összegét a 2011. évi költségvetésben biztosítani fogja.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Határidı: 2011. február 02.
(a támogatás benyújtására)
Felelıs: Adorjáni Márta irodavezetı
Határozatról értesül: ép. és városüz. iroda
pénzügyi iroda
irattár

Bognár Jenı: Tájékoztatom a képviselı-társaimat, hogy január 31-én tartunk egy fórumot.
Valamilyen formában szeretnénk biztosítani a fiataloknak kulturált körülmények között szórakozási lehetıséget, hogy elkerülhetıek legyenek a hét végi discobalesetek. Ezen a fórumon
képviseltetik magukat a fiatalok, vállalkozók a mővelıdési ház dolgozói.
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Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, a polgármester úr a képviselı-testületi ülést
15.40 órakor bezárta.

kmf.

Bognár Jenı
polgármester

Skoda Ferenc
jegyzı
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