BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselı-testülete

Szám: 1076-2/2011./TT.

Jegyzıkönyv
Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 10-én 14 órakor a Városháza Millenniumi termében megtartott ülésérıl.

Jelen vannak: Bognár Jenı polgármester,
Dr. Szabó Ákos, Dr. Bonnyai József, Dr. Somosi Szabolcs, Péter Géza, Dr.
Kostyálné Dr. Kovács Klára, Partiné Harcsa Magdolna, Sümegi József, Fejes
József képviselık (összesen: 9 fı)
Távol maradt: Tanácskozási joggal megjelent: Skoda Ferenc jegyzı,
Schäfer István NKÖ elnök,
Bihari László CKÖ elnök,
Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı,
Adorjáni Márta építési és városüzemeltetés irodavezetı,
Takácsné G. Mária csoportvezetı,
Sági Lajosné könyvtárvezetı,
Riglerné Stang Erika mővelıdési ház igazgató,
Kiss István Lászlóné óvodavezetı,
Kemény Lajos B-A-P MOK fıigazgató,
Mészáros István mb. általános iskola igazgató,
Vituska Zsuzsanna Gondozási Központ dolgózója,

Bognár Jenı polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 9 képviselı jelen van. Ezután, javaslatot tesz arra
vonatkozóan, hogy a napirendi pontok a meghívóban szereplı sorrendben kerüljenek tárgyalásra, továbbá, hogy egy napirend kerüljön felvételre zárt ülésre.
11.

Bácsfutár Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. kérelmet helyi rendelet módosítására (ZÁRT ülésen)

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatok alapján – egyhangúlag, 9 igen
szavazattal - az alábbi napirendi pontokat fogadta el.

N a p i r e n d

e l ı t t

•

Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységrıl valamint az elızı üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekrıl
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

•

Kérdések

•

Interpellációk, bejelentések

N a p i r e n d i

p o n t o k :

1.

Bátaszék város Önkormányzat 2011-2014. évi Gazdasági-Cselekvési Programjának
elfogadása
(14. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

2.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása
(12. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

3.

A közmővelıdési intézmények beszámolója a 2010. évben végzett munkájukról,
tájékoztató a 2011. évi elképzeléseikrıl, feladataikról
(11. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Riglerné Stang Erika mővelıdési ház igazgatója
Sági Lajosné könyvtárvezetı

4.

2011. évi cafetéria-juttatás a köztisztviselık és közalkalmazottak részére
(10. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

5.

Beszámoló az önkormányzati intézményi akadálymentesítési program végrehajtásáról
(18. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı

6.

2011. évi közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázati lehetıségek
(19. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Takácsné Gehring Mária szociális és igazgatási csoportvezetı

7.

Megváltozott munkaképességő dolgozók alkalmazási lehetıségének megvitatása
(17. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

8.

Bátaszék Város Önkormányzat és intézményei 2011. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyása
(13. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı
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9.

Tolna megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány támogatása
(16. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

10.

A 2011. évi közmeghallgatás idıpontjának kitőzése
(15. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

11.

Bácsfutár Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. kérelme helyi rendelet módosítására
(ZÁRT ülésen)
(Szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

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

Skoda Ferenc: A jelentés végén van egy tájékoztatás, hogy a pénzügyi bizottság milyen döntést hozott átruházott hatáskörben milyen döntést hozott az energiavásárlással kapcsolatban. A
villamos energia zerzıdéseket a hőségnyilatkozat miatt nem tudtuk felmondani. Idıközben
áramdíj emelésre került sor, így a hatályos szerzıdés szerint van lehetıség szerzıdés felmondásra. Ezt megtettük, és a bizottság által kiválasztott MVM-mel a kedvezményes áram vásárlásra a szerzıdés hamarosan megkötésre kerül.
Bognár Jenı: Január 18-21-ig ökomenikus hét volt. Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy
Sima Endre helyét sikerült egy lelkes fiatal lelkésszel betölteni. Jó kapcsolat alakult ki a katolikus és a református egyház között. Február 5-én Zsikó Zoltán jótékonysági hangversenyen
voltam, Alsónyéken. İ a zeneakadémiára jár és a barátaival együtt adat jótékonysági koncertet. Nagyon bátaszéki vett részt ezen a rendezvényen. Január 22-én nyugdíjasok farsangján
vettem részt. Örültem, hogy az új TETT elnöke Darabosné is részt vett ezen a rendezvényen.
31-én aláírtuk a TETT szerzıdéseket. Közel 70 millió Ft-ot kapunk. Február 1-jén a Német
Színházban a kimagasló munkát végzı civil szervezeteket tüntették ki, és díj kapott a
bátaszéki ipartestület. 3-án Kalocsán voltunk, elindul a Zarándok út, nagy várakozással vagyok ez irányba. Magas rangú személyek is csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Sümegi
József képviselı úr, mint kiemelt alakja e mozgalomnak, fog Esztergomba elıadást tartani, és
akkor megindul ez a Zarándok út. Kijelölésre kerülnek az útvonalak, a táblák kikerülnek.
Bátaszék alternatív útvonal lesz, innen két irányból lehet majd megközelíteni Máriagyődöt.
Gratulálok a nevelı testületnek, a Dorottya napi ünnepséghez, amit február 4-én rendeztek. A
gimnázium sajátos megközelítésben ünnepelte meg a magyar kultúra napját. Sajnos itt nem
tudtam résztvenni. 8-án a gazdák képviselıjével tárgyaltam. Február 15-ére egy fórumot hívtunk össze közösen, melynek témája a belvíz. Ezen az összejövetelen komoly szakemberek
fognak elıadást tartani. Megpróbálunk valami megoldást találni arra, hogy ez a vízmennyiség
lefolyjon. Az egyik szivattyú megérkezett, és már üzemel is. Bátaszék belterületén a legnagyobb gondot a Malomszög jelenti. Megpróbáljuk innen gravitációs úton a Lajvér patakba
vezetni a vizet. Alsónyékkel egyeztettünk, hogy a patak túl oldaláról is a víz elvezetésre ke-
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rüljön. Február 9-én Decsen voltunk Aqua programmal kapcsolatban tárgyalt a pénzügyi bizottság. Itt a pénzügyi kérdéseket tisztáztuk, és szeretném, hogy pozitívan záruljon ez a kérdés. Óriási lehetıséget kap Szekszárd és attól délre levı települések, ha ez a program beindul.
Köszönöm azok munkáját, akik ebben közremőködnek.

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
8/2011.(II.10.) önkormányzati határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti
tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 1, 2, 4, 6,
7/2011.(I.20.), önkormányzati határozata lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról, az 1 és 2/2011.(II.01.), önkormányzati rendeletek kihirdetésérıl, a két ülés közötti tevékenységrıl, valamint
107/2010.(XI.22.) PGB illetve a 211/2010.(XI.30.) önkormányzati
határozatról végrehajtásáról szóló írásbeli tájékoztatót elfogadja, a
megtett végrehajtási intézkedéseket jóváhagyja.
A képviselı-testület egyúttal a 197/2009.(XI.27.), 160/2008.(X.7.)
KT. határozat végrehajtásának határidejét 2011. december 31-re módosítja.
•

Kérdések

•

Interpellációk, bejelentések

Kérdés és interpelláció nem volt.

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 :

Bátaszék város Önkormányzat 2011-2014. évi Gazdasági-Cselekvési Programjának
elfogadása
(14. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Szóbeli kiegészítés
Bognár Jenı: A cselekvési program a ciklus elején elkészül. Az elızı 4 éves ciklus programját, amikor összeállítottuk akkor se mertünk nagyot álmodni, és ebbıl egy szép álom lett. Re-
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méljük, hogy a jövıben is lesz lehetıségünk pályázni. Sok év tapasztalata, hogy az elsı évben
szinte semmi lehetıség nincs, és utána még is volt lehetıség az elképzelések megvalósítására.
Végig lehet nézni az önkormányzat nem kötelezı feladatait, hogy mi az, amit hagyjunk abba,
de úgy gondolom, hogy mindegyik terület nagyon fontos a város életében. Munkahelyeket
kell teremteni, a kis és közepes vállalkozásokat megerısíteni. A TETT pénz biztos forrás.
Vitatkozni lehet az uszoda kérdésérıl, hogy kell-e vagy sem. Igen kell az uszoda. Az állami
támogatások adják a bevételek döntı többségét. Az intézményeink fenntartását kell biztosítani. Néhány héten belül elkészül egy befektetési útmutató német és angol nyelven, mely az
autópálya mellett lévı településeket mutatja be. Ezzel szeretnénk elérni, hogy belföldi vagy
külföldi cégek jöjjenek Bátaszékre és az autópálya melletti területekre. Meg kell hirdetni a
volt rendırség épületét. A Flórián utcai óvoda épületét 5 évig nem lehet értékesíteni. Meg
kellene az épületet tartalommal tölteni pl. összeszerelı üzemnek jó lenne. Itt is keressük a
megoldást. A Kossuth utcai óvoda épületére is vonatkozik ez. Szeretnénk egészségügyi intézményt létesíteni. Az orvosi rendelı helyére költözne a védınık, a gyermekorvos, a fizikoterápia, és így azt az épületet értékesíteni lehet. Folyamatban van az Aqua projekt. A legnagyobb prioritást a víz és belvíz elvezetés jelenti. A város rehabilitációs pályázat elbírálás alatt
van. Ezeket szeretnénk megvalósítani, és bízzunk benne, hogy sikerül. Tisztában vagyok vele,
hogy jogos igények vannak, de nem biztos, hogy ebbıl majd mindegyiket meg tudjuk valósítani. Szégyenkezni valónk nincs. Nem szeretném, ha bizonyos dolgok félbe maradnának. Szeretném, ha a Helle-ház felújításra kerülne. Szükség van a Budai utcai épületre a zeneiskolások, nagyon jól érzik ott magukat. Szeretnénk úgy átalakítani, hogy a Gondozási Központ is
kap egy helyiséget, az utca felöl.

Bizottságok véleménye:
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke:
A bizottságunk elfogadásra javasolja a cselekvési programot.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a gazdaságicselekvési programot azzal a módosítással javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek, hogy
a program II. fejezet Egészségügy, szociális ellátások része az alábbiakkal egészüljön ki miszerint az Országos Mentıszolgálattal megkötött közérdekő kötelezettségvállalásban foglaltakra figyelemmel szorgalmazni kell a mentıállomás létesítését a városban.
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk tárgyalta a cselekvési
programot azzal egyetértett, és az alábbi módosító javaslatot hozott, miszerint kerüljön be
vállalkozásfejlesztés beindítása a 14 ha-os iparterületen, az autópálya lehajtónál.

A PGB által elhangzott módosító javaslat került megszavazásra, miszerint vállalkozásfejlesztés beindítása a 14 ha-os iparterületen, az autópálya lehajtónál., melyet képviselı-testület
tagjai – egyhangúlag 9 igen szavazattal – elfogadtak.

A SZB által elhangzott módosító javaslat került megszavazásra, miszerint a II. fejezet Egészségügy, szociális ellátások része az alábbiakkal egészüljön ki miszerint az Országos Mentıszolgálattal megkötött közérdekő kötelezettségvállalásban foglaltakra figyelemmel szorgalmazni kell a mentıállomás létesítését a városban., melyet képviselı-testület tagjai – egyhangúlag 9 igen szavazattal – elfogadtak.
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
9/2011.(II.10.) önkormányzati határozata
Bátaszék város Önkormányzat 2011-2014. évi Gazdasági - Cselekvési Programjának elfogadásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a városi önkormányzat 2011-2014. évi Gazdasági - Cselekvési Programját a
jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidı: 2014. december 31.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: intézményvezetık
pénzügyi iroda

2.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása
(12. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Szóbeli kiegészítés
Mórocz Zoltán: Február 15-ig a testületnek kell a költségvetést tárgyalnia elsı fordulóban.
Ez a koncepciónak egy pontosított változata. Pontosításra kerültek az állami támogatások, az
Szja kiegészítések. Decemberben elfogadta a testület az adók mértékének szabályozását, ezért
a rendeletbe bekerült a magánszemélyek kommunális adójának mértéke. Pontosításra kerültek
a bérek. A dologi kiadásoknál részletes tervezés még nem történt, de az elızı évbıl próbáltuk
azokat az eseményeket kivenni, melyek valamilyen pályázatokhoz kötıdnek, azokat kiszőrni
és a tavalyi év bázisán tettük be az elıirányzati számokat. 1.671.437 e Ft a költségvetési fıösszeg. Ez kevesebb mint az elızı évi összeg, ennek oda a nagy beruházásokhoz kapcsolódó
események már lezajlottak, így ezekkel nem kell számolnunk ezzel. Bevételeknél az állami
költségvetésbıl származó bevételek a normatívák esetében stagnálnak, 1,7 millió Ft-tal kaptunk többet, mint tavaly. Nagy nehézséget okoz ez az önkormányzatnak, mivel az iparőzési
adó erıképessége drasztikus mértékben csökkent. A vállalkozások levonultak, megszüntették
itteni tevékenységüket. Az önkormányzat illetékességi területén mőködı kis és közepes vállalkozásoknál a válság, hatása nagyon érzékelhetı. Jelentıs bevétel csökkenéssel tervezünk. A
sajátos mőködési bevételnél 100 millió Ft-os nagyságrenddel kisebb, a pénzmaradvány 135
millió Ft-tal volt nagyobb mint az elızı évben. 235 millió Ft-os ez az elızı idıszakhoz képest. Kiadások tekintetében nem túl kedvezı a helyzet. Mőködési kiadás tekintetében 26 millió Ft-tal terveztünk többet, mint az elızı évben. Jelentıs hiány a viziközmő hiteltörlesztésre,
mely ez év végére esik. Az önkormányzat 116 millió Ft-ot kell visszafizetnie. 107 millió Ft
többlet mutatkozik az elızı évhez képest, ez nagyon jelentıs összeg. Ez látszik a forráshiányba, mely a tervezet szerint 320 millió Ft feletti összeg. Ennek oka a bevételek erıteljes csökkenése, ezenbelül bizonyos intézményi területeken melyhez normatívák kapcsolódnak, elég
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jelentıs alulfinanszírozás van, az intézmények közel 600 millió Ft-os támogatás kérnek az
önkormányzattól, ekkora hiánnyal küszködnek a saját bevételeik mellett, az ehhez kapcsolódó
állami normatíva 295 millió Ft-ban nevesíthetı, itt 300 millió Ft-os hiány van a feladatellátás
és az állami lefinanszírozás között. Ezt az összeget saját erıbıl képtelen az önkormányzat
odatenni, itt valamilyen hitelt kell felvennünk. Ez nagyon komoly szám, amivel szembesülünk. Tavaly is hasonló nagyságrend volt. Úgy gondolom, hogy amennyiben sikerül megállapodni a hitelintézményekkel és hosszú lejáratú hitelt tudunk felvenni, akkor az esedékes költségvetéseket nem fogja túlterhelni ezen összegek visszafizetése. A hitelképesség fenntartható,
de ha a továbbiakban is ilyen alulfinanszírozott lesz az önkormányzat az állam által akkor
elıbb utóbb kellemetlen helyzetbe kerülünk finanszírozás oldalán. A részletek a mellékletekben megtalálhatók.
Bizottságok véleménye:
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke:
Bizottságunk a költségvetést változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: Bizottságunk a szociális
szférát tárgyalta és az alábbi módosítással javasolja elfogadásra miszerint, a 4. számú melléklet 19. sora (szociális kölcsön) kerüljön ki, és az ide tervezett összeg kerüljön átcsoportosításra az átmeneti segélyekhez. Ennek oka, hogy a bizottság a hamarosan elkészülı új szociális
rendeletbıl kihagyni javasolja ezen pénzbeli támogatási formát.
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk az elsı fordulós anyagot elfogadásra javasolja.

Hozzászólás:
Dr. Somosi Szabolcs: A bizottsági ülésen is szóba került, hogy egy két tétel van, amit érdemes a lakosság elıtt is átbeszélni. Évek óta azt várjuk, hogy majd javulni fog az önkormányzatok finanszírozottsága. Nominál vagy reálértéken lesz-e gyengébb a mi finanszírozottságunk, hogy a 1,2 millió reális értéken még a tavalyi szintet sem éri el. Jelentıs problémát okoz
az iparőzési adónál az autópálya építés kapcsán elızetesen kivetett adók visszatérítési kötelezettsége, ami le fogja fedni az iparőzési adó bevételt. Mi lesz az uszodával, hiszen ennek az
ügye 8 hónapja húzódik, és nem látjuk, hogy mi lesz a vége. Ez itt marad, viszont ennek az
üzemeltetése átkerül az önkormányzathoz, akkor újabb kérdés merül fel, mert a Dél-Tolna
Kft. üzemeltette, már és utána visszakerült az Alisca Bau Kft-hez az üzemeltetési költségek
átvizsgálása miatt. Ha visszakerül az önkormányzathoz, akkor tárgyalni kell az Alisca Bauval. A finanszírozási hiányunk a költségvetési fıösszeg 20 %-a. Mi a lélekhatár, ami a hivatal
hitelképességét befolyásolja? A 2011-es évre tervezett hiteltörlesztések, és ha ebbıl kivesszük
a viziközmő társulat hitelét, akkor már sokkal szebb a helyzet. A 116 millió Ft-os összegbıl
mi az, ami már lefedet a lakossági befizetésekbıl, és mekkora részt kell az önkormányzatnak
finanszírozni?
Bognár Jenı: A Strabag kérdése. Nagyon vártalanul ért mindenkit. Használtuk ezt az összeget, mint kölcsönt, akkor még jól is jöhetünk ki belıle. A véméndi polgármesterrel tárgyaltam, az ı költségvetésüket is hasonló nagyságban érinti. Ha nem tudunk megegyezni a
Strabaggal, akkor lehet, hogy ügyvédi segítséget kérünk és közösen lépünk fel. Itt össze kell
fognunk az érintett önkormányzatokkal. Azon vitázni nem lehet, hogy nagy eltérés nem lehet.
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Itt helyt kell nekünk állni és ezt vissza kell forgatni. Az uszodával kapcsolatban, kellemetlen
helyzetbe kerültünk. Az uszoda nem fog bezárni. Óriási gondot jelent az Alisca Baunak, mert
hatalmas beruházásba van benne Bátaszéken, ami utófinanszírozott, és augusztus óta két hónapot kaptak meg a minisztériumtól. Az államtitkár asszonnyal tárgyaltunk, ık már nem kívánják fizetni ezt az 50 millió Ft-ot a részükrıl, hanem egy korrekt elszámolást az Alisca
Bauval végezni, és akkor kívánják egybe ezt az összeget kifizetni. 15 évre kitolt idıpont akkor az elsı negyed év végére elıjön, és Bátaszék tulajdonába kerül az uszoda és ennek üzemeltetését mi végezzük. Az üzemeltetést kisebb összegben érinti, amit a PPP programba be
kell fizetni. Itt megtakarítás is lesz. Közel 70 millió Ft az a TETT pénzbıl rendelkezésre áll.
Azok a megszorítások, amik eddig voltak, hogy nem építhetünk hozzá, nem kérhetünk belépıt
stb, megszőnnek, és az lesz a cél, hogy rentábilisan mőködjön az uszoda. Feladatunk lesz továbbra is, hogy ha már rendelkezzünk az uszodával, akkor ellenıriznünk kell, hogy igénybe
veszik e az oktatási intézmények tanulói. A kihasználtságot növelni kell. Sajnos az óvodások
és a gimnazisták se veszik rendszeresen igénybe. Erre figyeljünk oda, hogy a jövıben erre ne
kerüljön sor. Propagálni kell, Véménden, Palotabozsokon és a környezıtelepülésen, hogy
minél többen igénybe vegyék az uszodát. A lélektani határról tárgyaltam a könyvvizsgáló
úrral, hála istennek messze vagyunk attól a határtól, hogy finanszírozási gondjaink legyenek.
Azok a pénzek, amik itt hiányoznak, azokat fejlesztésre fordítottuk, és nem mőködésre. Sokáig felmerült bennem, hogy vajon nem követtünk-e el akkor hibát, hogy kötvényt vásároljunk.
Köszönöm az elızı testületnek, hogy nem mentünk ebbe bele. Egy esetben fordulhatott volna
elı, ha az iskola beruházás önereje, és e mellé a mővelıdési ház önereje bejött volna. Tarthatatlan helyzet, hogy 50-50 % az intézmények finanszírozása. Ezt a hiányt nem nagyon tudjuk
azzal megoldani, hogy a pedagógusok közül mondjuk elküldünk két embert, ezzel csak a feszültséget szítanánk.
Mórocz Zoltán: A Strabaggal kapcsolatban az a lényege a dolognak, hogy a 2009-be olyan
komoly alvállalkozói teljesítések került be adóalap csökkenttı tételként a bevallásba ami,
okozta ezt a komoly visszafizetési kötelezettséget. Tárgyalásokat folytatunk ezzel kapcsolatban. Komoly vizsgálatok alá kell tenni az alvállalkozói teljesítéssel kapcsolatos szerzıdéseket. Tudni kell, hogy a kollégák folyamatosan végzik ezt az anyagot, a szerzıdések jó része
németül van, és euróban vannak összegek. 70 millió Ft-tal számoltuk ezt be. A következı
évekre vonatkozóan, pedig az adó erıképesség romlása miatt állami pénzzel számolunk. Az
SZJA kiegészítésbıl terveznénk a következı részletet, ezt 3-4 évig el kell húznunk, mert nem
tudjuk ezt egy összegben kifizetni. Mőködési hitellel az önkormányzat nem rendelkezik, financiális átmeneti hiteleink vannak. Ami van az mind fejlesztési hitel. Ezen fejlesztések jó
részére már befejezıdött. Az éves törlesztı részlet nem túl nagy a költségvetési fıösszeghez
képest. Még nem tartom megoldhatatlan feladatnak ezt az évet, de könnyő sem lesz. Nagyon
sok tárgyalásra lesz szükség, és lehet, hogy mőködési hitelt már az idén fel kell vennünk.
Viziközmő hitellel kapcsolatban, a 75 millió Ft-os pénzmaradványból 49 millió Ft-tal számol
bele amit a lakosságtól befolyt. Ez évben kb. 70 millió Ft-os összeget várunk e jogcímen,
hogy befolyjon a számlánkra. 100 %-os biztos, hogy nem lesz. A hiteltörlesztés legnagyobb
része a lakossági befizetéseken kellene, hogy alakuljon.
Dr. Somosi Szabolcs: A Strabag által említett alvállalkozókkal kapcsolatban, ez a vizsgálat,
arra van, hogy jogos-e a 159 millió Ft vagy sem, ez párhuzamosan kiterjed-e arra, hogy ık
fizették a rájuk esı adót? Most hozzájutunk olyan adatokhoz, aki esetleg eddig eltőnt a látókörünkbıl.
Mórocz Zoltán: Nem olyan egyszerő feladat, mert nagyon sok alvállalkozó volt. A fıvállalkozó után következı elsı sort fogjuk látni. Sok alvállalkozó bejelentkezett és fizetett ide adót,
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és azt is látjuk, hogy elég sok, aki nem. Nem biztos, hogy kellett volna neki fizetni. A szerzıdésbıl nem derül ki, hogy ık tevékenykedtek-e a város illetékességi területén. A Strabag az
összes alvállalkozója ezen a listán rajta van. Talán építési naplóból, és az ı általuk kiállított
tanúsítványokból mondható meg, hogy ki az, aki Bátaszéken dolgozott. Ezen belül van aki
183 napot meghaladóan dolgozott, tılük nem sok adót kapunk, viszont aki 183 napon túl tartózkodott itt, az már telephelynek számít, és ık többet fizetnek. Ennek idıbeni elhúzódása
nagyon hosszú idı.
Dr. Szabó Ákos: A Strabag nagyszámú alvállalkozói tevékenységre hivatkozva kéri vissza az
iparőzési adót, mert olyan volt a teljesítés, hogy költségként megjelent, akkor ezt valakinek ki
kell fizetni. Az iparőzési adófizetés rendje, eltér az áfa fizetési rendtıl, ami tisztává teszi a
képet, akkor felmerül a kérdés, hogy ebbıl mi mit fogunk majd tisztán látni. Bízom benne,
hogy ez a 159 millió Ft-os összeg jelentısen csökkeni, mert azoknak a teljesítéséknek, amire
ık hivatkoznak, valahol meg kell jelennie.
Mórocz Zoltán: A visszafizetésnek nagy része le van fedve alvállalkozói szerzıdésekkel. Az,
hogy a folyamatnak mikor érünk a végére, és ott milyen arányt képvisel az alvállalkozói teljesítéseken belül Bátaszék, és azonbelül milyen arányt képviselnek azok a vállalkozások, akik
183 napot meghaladón dolgoztak itt, ezt nem tudom megmondani. Már két hónapja vizsgáljuk
a Strabagot. Elég hosszú láncolatot építettek ki, ebben egy kis szándékosság is benne van.
Nem ez az elsı ellenırzés, sok olyan budapesti és egyéb vállalkozás bekapcsolódott akinek,
semmi mása nincs csak egy munkagépe és egy irodája, és még bekapcsolták a rendszerbe. Ez
nem korrekt és elég sok ilyen van. Bízom benne, hogy vannak olyan értékek, amivel a visszafizetés hatását tompítani tudjuk az ellenırzésekbıl és a végrehajtásokból.
Dr. Szabó Ákos: A visszafizetés mögött, ha alvállalkozói teljesítés jelenik meg, akkor nekünk abból bevételünk származik. Lehetséges-e olyan helyzet, hogy egy cég, aki Bátaszék
területén, mint adózó bejelentkezik és befizet egy összeget, majd visszaigényel, az ı alvállalkozói úgy tevékenykednek, amihez nekünk nincs hozzászólásunk. Elképzelhetı az, hogy ı
nem idefizeti be az iparőzési adót? Volt-e egy csomó alvállalkozó, akkor ık hová fizették be
az iparőzési adót? Elıfordulhat, hogy az alvállalkozó nem idefizet iparőzési adót hiába végzett itt olyan munkát, ami után a Strabag idefizetett iparőzési adót. Ez elég ellentmondásos, de
úgy látszik, elıfordulhat.
Mórocz Zoltán: Három eset fordulhat elı. Az alvállalkozó nem tevékenykedett itt
Bátaszéken, akkor ı ki van zárva ebbıl, a másik, ha itt tevékenykedett 183 nap alatt, akkor be
kell jelentkezzen és azt a napi 5.000 Ft adótételt megfizeti és ezzel letudta az adózást, és a
fıtelephelyén levonásba helyezheti ezeket a napi átalányokat. A harmadik eset, amikor 183
napot meghaladta, akkor telephelynek minısül, és iparőzési adót azok fizetnek, akik telephellyel rendelkeznek. Bennünket ez érdekel, hogy ez a szegmens mekkora, mert ez tompíthatja ezt a nagy összeget. Ennek az összetételét nem tudjuk, ezért nem tudunk még konkrét választ adni. Könnyen elıfordulhat, hogy nagyon sokan vannak 183 nap alatt. Nem az árbevételt
osztják meg, hanem az adóalapot.
Fejes József: Célszerő ügyvéd segítségét igénybe venni, annak érdekében, hogy ennek a végére érjünk.
Mórocz Zoltán: Célszerő lehet, ennek viszont anyagi vonzata van. Utána érdeklıdünk, hogy
milyen külsı szakértıt és segítséget tudunk igénybe venni, mivel ez egy igen nagy feladat.
Mindenképpen jó lenne külsı segítség. Elıterjesztést fogunk készíteni, és az érintett települé-
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sek önkormányzataival felvesszük kapcsolatot és közösen lépünk fel ez ügyben.
Bognár Jenı: Lehet, hogy jogi útra visszük ezt a kérdést. Hamarosan leülünk a települések
polgármesterivel és megbeszéljük, hogy milyen megoldást hozzunk. Nagyon komoly gondokkal küzdünk. Az utófinanszírozás az iskola beruházással kapcsolatban is csak majd júliusban fog megérkezni. Az intézményeinket sikerült felújítani, illetve újakat felépíteni.
Dr. Szabó Ákos: Abban a helyzetben vagyunk, hogy azon gondolkodunk, hogy hol tudunk
csökkenteni, és visszalépni. 324 millió Ft hitelnél a testület amit, lehet farag. Az oktatási intézményeknél a hiányt az alulfinanszírozás okozza. Ez olyan probléma, amit Bátaszék nem
tud megoldani, ez sajnos országos gond. Nem várhatjuk, hogy állami oldalról olyan döntés
születik, hogy ez egyszerre megoldódik. Olyan színvonalú munkát kell végezni, hogy az intézményeink népszerőek legyenek, és idehozzák a gyerekeket.
Dr. Bonnyai József: A térségünkben Bátaszék városát egy gazdaságilag konszolidált önkormányzatnak tartom. Az 1,6 milliárdos költségvetésbıl 1,3 milliárd a mőködési költség és a
fennmaradó 300 millió Ft-ot 328 millió hitellel tudjuk szembeállítani. Úgy gondolom, hogy
ha a mi helyzetünk ezt megköveteli, akkor országos szinten strukturális változásoknak kell
bekövetkeznie. Lesznek olyan döntések, amit sajnos az élet fog kikényszeríteni. Ha eltudjuk
vinni a változásokig úgy, hogy ott is versenybe levık leszünk,akkor megtettünk mindent. Van
egy kulturált kis városunk, intézményrendszerünk, ami a kisvárosi struktúrának megfelel azt
szeretnék mőködtetni az ésszerősség és a takarékosság határain belül, és a legkisebb helybeli
konfliktusok árán elmenni addig a küszöbig, ameddig országosan lépni kell. Ehhez legyen
erınk, hogy ezt végig tudjuk csinálni.
Bognár Jenı: Bonnyai úrnak a higgadt korrekt hozzászólásai erıt adnak. Elindul egy tendencia, ami arra utal, hogy mindenféle megkeresés nélkül bennünket keresnek meg, önkormányzatok, iskolák csatlakozási szándékkal.

A SZB által elhangzott módosító javaslat került megszavazásra, miszerint a 4. számú melléklet 19. sora (szociális kölcsön) kerüljön ki, és az ide tervezett összeg kerüljön átcsoportosításra az átmeneti segélyekhez. Ennek oka, hogy a bizottság a hamarosan elkészülı új szociális rendeletbıl kihagyni javasolja ezen pénzbeli támogatási formát., melyet képviselıtestület tagjai – egyhangúlag 9 igen szavazattal – elfogadtak.

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
10/2011.(II.10.) önkormányzati határozata
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét képezı bevételi és kiadási
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irányszámokat alkalmasnak tartja a költségvetési rendelet elkészítéséhez, és annak késıbbi elfogadásához.
Határidı: 2011. márciusi testületi ülés
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı és
Mórocz Zoltán irodavezetı
Határozatról értesül: pénzügyi iroda,
intézmények vezetıi

3.

A közmővelıdési intézmények beszámolója a 2010. évben végzett munkájukról,
tájékoztató a 2011. évi elképzeléseikrıl, feladataikról
(11. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Riglerné Stang Erika mővelıdési ház igazgatója
Sági Lajosné könyvtárvezetı

Bizottságok véleménye:
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke:
Bizottságunk tárgyalta a beszámolókat. Maximálisan elégedettek vagyunk mindkét intézmény
éves munkájával. A beszámolókat elfogadásra javasolja bizottságunk.
Bognár Jenı: Nagyon felelısség teljes munka folyik mindkét intézményben. A könyvtárban
nagyon sok színvonalas rendezvény van. Örülök, hogy törés nélkül folytatódik tovább a
könyvtár munkája a vezetıváltás után, és az is öröm, hogy újabb és újabb dolgok kerülnek
bevezetésre ahhoz, hogy milyen színes élet folyjon a könyvtárban. Köszönöm ezt a színvonalas munkát, amit végeznek. A mővelıdési ház már rég kinıtte magát. Nincs szégyenkezni
valónk mozgalmas élet folyik a mővelıdési házban. Az ott dolgozók szervezik a városi rendezvényeket, a színjátszók, táncosok, civil szervezetek tagjainak közremőködésével. Nagyon
színvonalasak az elıadások és büszke vagyok rájuk. A mővelıdési ház ha kell Zádor Jenı
bátaszék szülöttére való megemlékezést rendez emléktábla avatással egybekötve. Erre az
eseményre Amerikából jöttek haza rokonok és hozzátartozók. Nagyon kellemes élmény volt a
Ludas Matyi elıadás, és megható volt a karácsonyi mősor, amelyen film slágereket adtak elı
a színjátszók. Mindkét elıadás óriási siker volt. Köszönet azoknak a fiataloknak, aki az eurómóka szervezésében mőködtek közre. Javasolom, hogy a határozaton belül mondjuk köszönetet a rendezvényeken való közremőködését, szervezésért stb. Az idei évben már most megkezdıdött a gasztrónomiai est szervezése. Sikeres lett az Eu-s pályázat melyet Kovács Imre
írt. Ezek a pályázatok utófinanszírozottak, és ebbıl finanszírozzunk az éves városi rendezvényeinket. Meg kell oldalunk a szórakozási lehetıséget a fiataljaink számára, annak érdekében,
hogy ne kelljen vidékre járniuk szórakozni.
Partiné Harcsa Magdolna: Köszönöm a méltatást. Nagyon sok segítséget kaptunk a fiataloktól és én is büszke vagyok rájuk, hogy felnıttek a feladatokhoz és bármiben lehet rájuk
számítani.
Bognár Jenı: Javaslom, akkor kerüljön kiegészítésre a határozati javaslat egy újabb ponttal,
melyben köszöntet mondunk a rendezvények megszervezéséért, lebonyolításáért stb.
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A polgármester által elhangzott módosító javaslat került megszavazásra, miszerint köszönetet
mond mindazon személyeknek, akik az egész éves kitartó munkájukkal, a színvonalas elıadásokkal, rendezvényekkel (mővelıdési ház dolgozóinak, színjátszó csoport tagjainak, táncosoknak, technikai segítıknek), a rendezvényeken való részvétellel (Euró-Móka, Megyenap, karácsonyi zenés mősor stb. hozzájárultak a város kulturális élete színvonalának emeléséhez, maradandó élményt nyújtva ezzel az ott megjelent érdeklıdıknek, melyet képviselıtestület tagjai – egyhangúlag 9 igen szavazattal – elfogadtak.

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
11/2011.(II.10.) önkormányzati határozata
a helyi közmővelıdési intézmények 2010. évi tevékenységének
beszámolójáról, valamint a 2011. évi elképzelésekrıl
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete;
a.) a Keresztély Gyula Városi Könyvtár és a Petıfi Sándor
Mővelıdési Ház 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját,
valamint a 2011. évi terveikrı szóló tájékoztatot megtárgyalta, és
az elıterjesztéseket elfogadja.
b.) továbbra is arra kéri a közmővelıdési intézményvezetıket, hogy
a 2011. évre tervezett feladatok végrehajtását folyamatosan
szervezze meg, szem elıtt tartva a Közmővelıdési Koncepcióban
foglaltakat.
c.) köszönetet mond mindazon személyeknek, akik az egész éves kitartó munkájukkal, a színvonalas elıadásokkal, rendezvényekkel
(mővelıdési ház dolgozóinak, színjátszó csoport tagjainak, táncosoknak, technikai segítıknek), a rendezvényeken való részvétellel
(Euró-Móka, Megye-nap, karácsonyi zenés mősor stb. hozzájárultak a város kulturális élete színvonalának emeléséhez, maradandó
élményt nyújtva ezzel az ott megjelent érdeklıdıknek.
Határidı: 2011. március 10. ill. folyamatos
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı és
intézményvezetık
Határozatról értesül: közmővelıdési intézményvezetık
oktatási-kulturális referens
irattár
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4.

2011. évi cafetéria-juttatás a köztisztviselık és közalkalmazottak részére
(10. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

Szóbeli kiegészítés
Bizottságok véleménye:
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke:
Bizottság tárgyalta a cafetéria-juttatásról szóló elıterjesztést és az alábbi módosító javaslatot
javasolja nem egyhangúan elfogadásra, miszerint a közalkalmazottak estében a 2011. évi
cafetéria-juttatás maradjon meg a 2010. évi összeg, azaz 144.000.- Ft/fı.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottságunk változtatás
nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk változatlan tartalommal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés:
Dr. Bonnyai József: Annyira létkérdés a költségvetés számára a közalkalmazottaknál ez a 31
%-os csökkentés vagy pedig valamilyen megoldás van arra, hogy ezt a kérdést nyugvópontra
tegyük. Az országos limit 200.000 Ft-ot enged meg a közszférában. Ha a közalkalmazottaknál
maradnak még így is 50-56 e Ft lenne a különbség köztisztviselık és a közalkalmazottak juttatása között.
Péter Géza: A bizottság megnézte, és csökkentést javasolta. Ezzel a csökkentéssel 8 millió
Ft-ot tudunk megspórolni. Megvitattuk és a bizottság úgy gondolta, hogy a nehéz anyagi
helyzet ellenére ne kerüljön elvonásra a juttatás. Környezı településeken van ahol teljesen
megszüntették a közalkalmazottaknak adható cafetéria juttatást. A köztisztviselık részérıl a
törvény tette kötelezıvé a csökkentést, így úgy gondoltunk, hogy akkor mindkét oldalon legyen juttatáscsökkentés.

A KOISB által elhangzott módosító javaslat került megszavazásra, miszerint a közalkalmazottak estében a 2011. évi cafetéria-juttatás maradjon meg a 2010. évi összeg, azaz 144.000.Ft/fı, melyet képviselı-testület tagjai – 3 igen szavazattal, 5 ellenében és 1 tartózkodás mellett – elutasítottak.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 5 igen szavazattal, 2 ellenében és 2 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:
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Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
12/2011.(II.10.) önkormányzati határozata
2011. évi cafetéria-juttatás a köztisztviselık és közalkalmazottak
részére
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat intézményeinél foglalkoztatott köztisztviselık és közalkalmazottakra vonatkozóan az alábbi döntéseket hozza:
A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 49/F. §-ában
foglaltakra figyelemmel a köztisztviselık, valamint e törvény hatálya
alól kiszervezett és még a Polgármesteri Hivatallal foglalkoztatási
jogviszonyban álló dolgozók részére a 2011. évi cafetéria-juttatás
keretösszegét bruttó 200.000.- Ft/fı összegben határozza meg
melyhez szükséges forrást az önkormányzat 2011. évi
költségvetésében biztosítja.
Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél foglalkoztatott
közalkalmazottak részére a 2011. évi cafetéria-juttatás keretösszegét
bruttó 100.000.- Ft/fı összegben határozza meg, melyhez szükséges
forrást az önkormányzat 2011. évi költségvetésében biztosítja.
Felkéri az érintett intézmények vezetıit, hogy az intézményi cafetéria
szabályzatot a vonatkozó jogszabályok és a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. §-ának (2)
továbbá (5) bekezdése figyelemmel 2011. február 15-ig készítsék el
annak figyelembe vételével, hogy a részmunkaidıben foglalkoztatott
dolgozók részére csak arányos juttatás biztosítható.
A képviselı-testület javasolja a B-A-P MOK intézményt fenntartó
Társulási Tanácsnak a hasonló mértékő cafetéria 2011. évi juttatását.
A képviselı-testület egyúttal a 13/2010.(I.26.) KT határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidı: 2011. február 28.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
Határozatról értesül: intézményvezetık
pénzügyi iroda
irattár
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5.
Beszámoló az önkormányzati intézményi akadálymentesítési program végrehajtásáról
(18. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı
Szóbeli kiegészítés
Adorjáni Márta: 1998-ban a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló törvényt megalkotta az országgyőlés. 2007-ben a testület tárgyalta az önkormányzati intézmények akadálymentesítését. Ezen az ülésen egy akadálymentesítési programot fogadott el, melyben határidık is szerepeltek. Felmérést készítettünk akkor az önkormányzat
intézményei tekintetében. A munkák megjelölésre kerültek, hogy hol mit kell elvégezni Az
elmúlt 4 év alatt több intézményünkben is történtek részbeni, vagy teljes körő akadálymentesítések. Az egészségügyi intézmények a gyermekorvosi, védınıi szolgálatnak az akadálymentesítése még nem történt meg. Ennek oka, hogy az önkormányzat jövıbeli tervei között szerepel el új egészségügyi épület megépítése. Itt alakítanánk ki az orvosi rendelıt, és egy gyógyszertár üzemelhetne. A jelenlegi orvosi rendelıben az akadálymentesítés részben megtörtént.
Az oktatási intézmények épületei a beruházás miatt teljesen akadálymentesek lesznek. A hivatal átépítésekor akadálymentesítésre került sor. A könyvtár még nem de az átépítési tervekben
szerepel az akadálymentesítés is. A Gondozási Központ székhelyének kialakításakor a Budai
utcai épületrésznek a fizikai akadálymentesítése megtörtént. A teljes akadálymentesítéshez az
audió-vizuális akadálymentesítés feltételeinek megteremtése szükséges. Feliratok elhelyezése,
bejárati ajtók átfestése, nagyothallók számára indukciós hurok beszerzése.

Bizottságok véleménye:
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: Bizottságunk elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Változtatás nélküli tartalommal bizottságunk elfogadásra javasolja a határozatot.
Kérdés és hozzászólás nem volt.
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 9 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
13/2011.(II.10.) önkormányzati határozata
az önkormányzati intézmények akadálymentesítési programjának végrehajtásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete áttekintette
az önkormányzati feladatellátást biztosító intézményeiben a közszolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférés megvalósulását elısegítı és a 110/2007.(VI.29.) KT határozattal elfogadott akadálymentesítı program végrehajtásáról szóló jelentést, és azt elfogadja.
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Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Skoda Ferenc aljegyzı
(a határozat megküldésért)
Határozatról értesül: ép. és városüz. iroda
irattár

6.

2011. évi közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázati lehetıségek
(19. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Takácsné Gehring Mária szociális és igazgatási csoportvezetı

Szóbeli kiegészítés
Takácsné Gehring Mária: Az önkormányzatunk rövid idıtartamú és hosszabb idıtartamú
közfoglalkoztatásra tud pályázatot benyújtani a területileg illetékes munkaügyi központ kirendeltségéhez. Csak önkormányzatok pályázhatnak és csak is bérpótló juttatásban részesülıket
foglalkoztathatnak. Napi 4 órás munkaidıben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap idıtartamban foglalkoztathatók. A munkaügyi központ kirendeltségének közvetítésével jöhet létre
csak a foglalkoztatás. Munkaidıt munkaidıkeretben is meg lehet határozni, és lehetıség van
olyanra, hogy a munkában töltött napon ne csak napi 4 óra legyen a munkaidı, hanem több.
Márciustól decemberig a 10 hónapos idıtartamot 3 ciklusra osztottuk, két 3 hónapos és egy 4
hónapos idıtartamra. Az elvégzésre váró feladatot és az ehhez rendelt létszámot 3 szakaszra
és majdnem ugyan olyan tartalommal kerül meghatározásra. Kivételt jelent a csapadékvízelvezetés, ároktisztítás feladata de ez csak a nyári idıszakban. Parkok gondozásánál, zöldterületek karbantartásánál ıszre magasabb létszámot terveztünk. Az intézmények igényei is felmérésre kerültek. 10 hónapon keresztül 92 fı kerülne foglalkoztatásra. A pályázatot április
29-ig kell benyújtani. Közfoglalkoztatás szervezıt csak a kistérségen keresztül tudunk foglalkoztatni augusztusig, március 1-tıl. 1 fı irányítaná a munkát, és ellenırizné azok elvégzését.
Rövid idıtartamú foglalkoztatás keretében 92 fıt, hosszabb idıtartamú foglalkoztatáson belül
4 fıt 2011. március 01-jétıl december 31-ig lehet foglalkoztatni. Az idén januárban és február
13 fıt foglalkoztatott a hivatal napi 8 órában 95 %-os bér és járulék támogassál. Minimálbér
jár 2 fınek. Jelentısen lecsökkentette az önkormányzat részére álló forrást, mert az igényelt
támogatás 2.255.686 Ft, és ehhez nekünk 118.734 Ft önerıt kell biztosítani.

Bizottságok véleménye:
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A határozatot elfogadásra
javasolja bizottságunk.
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Jegyzı úr az idı intervallumokat az
ülésen elmondta. Bizottságunk ezzel a kiegészítéssel elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Bognár Jenı: 92 fı foglalkoztatásáról van szó. A program lényeges kérdése, hogy a Munkaügyi központ által felajánlott munkát el kell vállalni, mert különben az illetı kizárja magát a
támogatási rendszerbıl, és akkor majd a szociális bizottsághoz fordulnak segélyért azok a
személyek, akik nem vállalták a munkát. Sikerült a kistérségen belül egy olyan személyt fog-
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lalkoztatni, aki irányítja ezeket az embereket. Még nem tudni pontosan, hogy napi 4 órát dolgoznak majd, vagy esetleg napi 8 órát és utána egy nap szabadnap. Ez majd kialakul.

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
14/2011.(II.10.) önkormányzati határozata
a 2011. évi közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázatok benyújtásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi
közfoglalkoztatással kapcsolatban pályázatot kíván benyújtani a Baranya megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által kiírt, a
Munkaerıpiaci Alap 2011. évi „Közfoglalkoztatás kiadásai” elıirányzatának Tolna megyei decentralizált kerete terhére hosszabb és
rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
A pályázat sikeres elnyerése érdekében a képviselı-testület az alábbi
anyagi forrást biztosítja az önkormányzat 2011. évi költségvetése terhére:
a.) rövid idıtartamú foglalkoztatás keretében 92 fı 2011. március 01jétıl december 31-ig terjedı foglalkoztatásához - 13.553.430 Ft
bér és járuléktámogatás valamint 677.672 Ft közvetlen költség
támogatása elnyerése érdekében - 713.580 Ft-ot,
b.) hosszabb idıtartamú foglalkoztatás keretében 4 fı 2011. március
01-jétıl december 31-ig terjedı foglalkoztatásához - 2.733.080 Ft
bér és járulék támogatás elnyerése érdekében - 1.171.320 Ft-ot.
Határidı: 2011. február 28. és
2011. december 31.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı (a pályázat benyújtásáért)
intézményvezetık (alkalmazásért)
Határozatról értesül: intézményvezetık (tervvel együtt)
pénzügyi iroda
irattár

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:
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Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
15/2011.(II.10.) önkormányzati határozata
a 2011. évi közfoglalkoztatással kapcsolatos döntés meghozataláról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2010. évrıl
áthúzódó jelleggel foglalkoztatott 13 fı közfoglalkoztatott 2011. február 28-ig terjedı alkalmazásához szükséges 118.734 Ft saját forrást
a 2011.évi költségvetésében biztosítja.
Határidı: 2011. február 28.
Felelıs: Mórocz Zoltán irodavezetı
Határozatról értesül: pénzügyi iroda
irattár

7.

Megváltozott munkaképességő dolgozók alkalmazási lehetıségének megvitatása
(17. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

Szóbeli kiegészítés
Skoda Ferenc: Az elmúlt évben foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, hogy az árpilis ülésen határozat születet, hogy június 1-jétıl december 31-ig foglalkoztatunk megváltozott munkaképességő személyeket. Akkor, ennek végrehajtását javasoltuk kitolni, mert olyan híreket kaptunk,
a választások után, hogy ez a kötelezı rehabilitációs hozzájárulást megszüntetik, ez nem jött
össze, így a program végrehajtása elmaradt. A 2011. évi költségvetésben szerepel ez változatlan összeggel. Azt hogy kinek kell fizetni, az elıterjesztésben szerepel. Próbálunk olyan megoldást keresni, ami a kifizetés, és a munkavállalás szempontjából elınyt jelent az emberek, és
ezért javasoljuk, hogy március 1-jétıl december 31-ig 10 fıt foglalkoztassunk elsısorban adminisztratív, kisegítı, és portaszolgálati feladatokra. Ez napi 4 vagy 6 órát jelent. A törvényi
számítások szerint 2 fıt kell foglalkoztatni a hivatalban, 8 fıt kell a B-A-P MOK-nál, ez a
tavalyi elképzelésben is szerepelt. Tavaly 1 fıt terveztünk a gondozási központnál, de idıközben csökkent a létszám, a 20 fıt nem haladja meg így nincs ez a kötelezettség. Ma 12 emberrel beszélgetést folytattunk azokkal, akik már korábban beadták a pályázatukat, ebbıl 3-4-en
tartották fent a lehetıséget, hogy hétfın adnak választ, a többiek vállalták. Betesszük a képújságba, és a népújságban is meg fog jelenni, annak érdekében, hogy szélesebb körbıl tudjuk
kiválasztani ezt a 10 fıt. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a személyeknek március 1-jéig el kell
menni Bonyhádra, a foglalkozás egészségügyi szolgálathoz, és a munkaügyi papírokat is el
kell készíteni. Kérem, hogy támogassák a határozati javaslatot. Ez plusz pénzbe nem kerül az
önkormányzatnak.

Bizottságok véleménye:
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: Elfogadásra javasolja bizottságunk a határozati javaslatot.

18

Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk egyetértett az elhangzottakkal, azt elfogadásra javasolja.
(Sümegi József képviselı úr 16.39-kor kiment)
Bognár Jenı: Az állás lehetıség meghirdetésre kerül, hogy minél több jelentkezıbıl lehessen választani.

Kérdés és hozzászólás nem volt.
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
16/2011.(II.10.) önkormányzati határozata
megváltozott munkaképességő dolgozók foglalkoztatásának jóváhagyásáról
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 01.
és 2011. december 31. között az önkormányzati fenntartású intézményeknél az alábbiak szerint engedélyezi megváltozott munkaképességő dolgozók foglalkoztatását:
Intézmény megnevezése

Foglalkoztatni kívánt megváltozott munkaképességő létszám

Polgármesteri Hivatal
B-A-P MOK
Összesen

2 fı
8 fı
10 fı

E határozatban jóváhagyott álláshelyeket a munkáltatók kizárólag a
megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához
nyújtható költségvetési támogatásáról szóló a 177/2005.(IX.02)
Korm. rendeletben meghatározott feltételek szerint tölthetik be.
A foglalkoztatásban érintett intézmények a minimálbér foglalkoztatással arányos részét, illetve a hozzá kapcsolódó járulékokat tervezhetik a költségvetésükben.
Határidı: 2010. február 28.
Felelıs: érintett intézmények vezetıi
Határozatról értesül: érintett intézmények vezetıi
pénzügyi iroda
irattár
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8.

Bátaszék Város Önkormányzat és intézményei 2011. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyása
(13. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

Szóbeli kiegészítés
Skoda Ferenc: A kbt. értelmében az ajánlatkérıknek a költségvetési év elején de legkésıbb
április 15-ig közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre. A városban két költségvetési
intézmény van, az egyik a B-A-P MOK a másik a polgármesteri hivatal. Ezek az ajánlatkérık
a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat teljesen önállóan látják el. A testületnek az 1. számú mellékletet kell jóváhagyni. A 2. számú melléklet összevontan tartalmazza azokat a közbeszerzéseket, amit önkormányzati szinten kell végezni. Önállóan jelentetik meg a közbeszerzési felhívást, önállóan bírálják el, és önállóan születik a döntést. Az önkormányzat esetében a
döntéseket a testület hozza meg. Az 1. számú mellékletben egy közbeszerzés szerepel. Ez már
az elmúlt évi módosított közbeszerzési tervben is szerepelt ez aTIOP-1.1.1.-07/1-2008-1067.
Ennek végrehajtása az elmúlt évben nem valósult meg, ezért kell az idei tervbe beemelni. Általános eljárás lesz, 17 millió Ft értékben. Szeretnénk már a jövı héten megindítani az eljárást, és a végrehajtás június 30-a lenne.
Kemény Lajos: Az oktatási intézmény közbeszerzése az iskola konyha élelmiszer nyersanyagaink beszerzése. Érthetı azok kíváncsisága, akik a rádióban, tévében azt hallják, hogy
az iskolai konyhák nyersanyag beszállítása nem kell hogy közbeszerzés alá essen, hanem a
helyben termelt élelmiszer anyagokat meg lehet vásárolni. Ez az engedmény, ami megjelent
csak bizonyos alacsony értékhatár alatt teljesülhet, és a kisebb iskolai konyháknál teljesíthetı.
Az uniós értékhatárt meghaladó intézményeknél erre nincs lehetıség. Az uniós értékhatár az
193.000 euró beszerzésérıl szól, amit egy szabály alapján az aktuális árfolyamon kell kiszámítani, hogy az, mit jelent. Ez a változó árfolyam mellett kb. 50 millió Ft. Az iskola nyersanyag beszerzési költsége megközelíti az 54 millió Ft-ot, így közbeszerzés köteles. A közbeszerzési hirdetmény január 31-én megjelent, és március 14-ig kell benyújtani az érintetteknek
a pályázatokat, április 15-én lesz döntés, és szerzıdéskötés. Az elmúlt éveknek a tapasztalata
pozitív. Akik igénybe veszik az intézményi étkezést, azok száma folyamatosan növekszik,
ennek oka, hogy stabil lassan növekvı árat tudunk tartani. Ennek oka a közbeszerzés, mivel itt
központi kérdés az ár. Ez az idei évben ugyan így fog sikerülni, hogy a legkedvezıbb ajánlattevı a legkedvezıbb áron teszi meg ajánlatát.
(Sümegi József képviselı úr 16.43-kor visszajött)
Bognár Jenı: Azért kértük fel fıigazgató urat, hogy adjon tájékoztatást errıl, mert tegnap a
bizottsági ülésen komoly vita alakult ki e témában. Sokan keresnek meg, hogy szeretnék az
otthon termelt zöldséget a konyhának eladni, de erre nincs lehetıség, bár régen átvették. Bízom benne, hogy a helyi cégeink BÁT-Grill, Brot Kft. stb, sikerrel szerepelnek majd a közbeszerzésen.
Bizottságok véleménye:
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Jegyzı úr kiegészítésével bizottságunk elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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Hozzászólás:
Dr. Somosi Szabolcs: A vitára kitérve. A bizottsági ülésen arról volt szó, hogy 52 millió Ftos nagyságrendrıl van szó. Szerencsés lenne, ha ez az 52 millió Ft bátaszéki vállalkozók lehetıségét erısíteni az életterületén. Felmerült az a kérdés, hogy lehet az 54 millió Ft-ot lecsökkenteni 52 millió Ft-ra, és a közbeszerzés hogy oldható meg más értelmezésben. Az elhangzottak alapján ahány ügyvéd annyi értelmezés. Több variáció merült fel. A kiváltó tényezı
nem az volt, hogy a répát, vagy az almát a bátaszéki beszállító el tudja adni, hanem az 52 millió Ft maradjon Bátaszéken. A Bát-Grill soha nem indul ezen a közbeszerzésen, mert mindig
úgy alakult, hogy aki elnyerte az, tıle vásárolta meg a nyersanyagot. Mivel nem önkormányzati beszerzés, akkor a 3 fıs társulási tanács folytasson egyeztetést fıigazgató úrral. A megyei
önkormányzatnál kiírás nélkül megy minden tovább, úgy ahogy eddig volt. Ez hogy lehetséges?
Bognár Jenı: A magam részérıl nehezen vettem tudomásul, hogy a Brot Kft. veszített, amikor egy évben többször kérünk tılük támogatást városi rendezvényhez. A Bát-Grillel kapcsolatban tudom, hogy kapcsolatban vannak egy másik hentessel. A kiírás az úgy történt, hogy
valamilyen elınyt élvezhettek a bátaszékiek.
Kemény Lajos: A felelısséget mindig a közbeszerzés kiírására mindig a vezetı az vállalja. A
hivatalban a jegyzı úr vállalja a felelısséget, a B-A-P MOK-ban a kiírás felelısségét én vállalom. Nekem jogom van ügyvédi irodát megkérni, hogy segítsen. 400 §-ból áll és a legnehezebb szabályzata Magyarországnak. Benne van az összevonási kötelezettség, hogy az a nyersanyagokat, amibıl egy ebéd készül, azt nem lehet szétválasztani pl. kenyérre, húsra, gyümölcsre stb. azok külön nem érik el a közbeszerzés értékét, hanem azt együtt kell számolni.
Üzleti dolgokról beszélünk, és ez most nyilvános ülés, nem igazán lehet errıl beszélni, mert
ez üzleti érdeket sérthet. A közbeszerzésnek az a lényege, hogy ne történhessék meg elıny
biztosítása. A kiírás alapján a mindösszesen legelınyösebb ajánlattétel alapján történjen az
elbírálása. A 3 tagú bizottság egy nyilatkozatot ír alá, hogy büntetıjogi felelıssége mellett és
annak tudomásul vételével történik ez az egész. Mindig is volt nyertes bátaszéki. Az, hogy
adott esetben az egyik ajánlattevı a másikhoz képest rosszabb ez ellen semmit nem lehet tenni. Az intézmény nem tehet arról, hogy milyen üzleti viszonyok vannak, hogy egy nagy cég
ajánlata jobb és ez a cég nem bátaszéki. Ettıl az általunk készített ételek minısége, mennyisége, és ára nagyon is versenyképes marad. Külön öröm, ha ebbe több nyertes bátaszéki lenne, de ezt nem lehet elıre megjósolni, hogy alakul. BátGrill nem azért nem pályázik, mert az
iskola nem csak csirke húst vásárol így célszerő a cégnek, hogy a nyertes tıle vásárolja meg a
nyersanyagot.
Fejes József: A közbeszerzés összege éppen hogy eléri azt az összeget, hogy ki kell írni közbeszerzést. Nem tudom, hogy lehetne megoldani azt, hogy az összeg alacsonyabb legyen. Jó
lenne, ha a bátaszéki vállalkozókat elınybe tudnánk részesíteni. A helyi vállalkozókat kell
elıtérbe helyezni. Meg kell vizsgálni, hogy lehet elérni ezt.
Dr. Somosi Szabolcs: A felelısséget nem vitatjuk. Ez úgy vetıdött fel, hogy egy nagy vállalat alacsonyabb árat tud biztosítani, mint egy helyben dolgozó kisebb vállalkozó. A kérdés az,
hogy mibıl származik az, amit ı olcsóbban tud adni. Honnan indult el és hogy került oda ahhoz a vállalathoz. Sok esetben nem termelı, hanem kereskedı cég nyer el egy-egy ilyen vállalkozást és az általa forgalmazott volumen miatt tud alacsonyabb árajánlattal élni, és a volumen miatt tud hozzájutni importtételekhez amelyeknek az árat nyomott áron tudja beajánlani.
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Itt látom a problémát. Megértem, hogy az ár a központi kérdés. Nem mindegy hogy a
bátaszékiek mit esznek.
Kemény Lajos: Az értékhatár egy általunk megjósolt határ, ez megint üzletpolitikai kérdés,
és ezzel, amit elmondok nagyot rontok az intézmény üzletpolitikai érdekein. Az általunk megjósolt ár az az uniós értékfeletti ár. A közbeszerzési törvényben olyan kötelezettség van, hogy
ettıl plusz mínusz 20 %-ban el kell térni. Bekövetkezhet, hogy az általunk megjósolt ár több
lesz. Az elmúlt években nem fordult elı, hogy a húst nem bátaszéki vállalkozó szállította. A
minıségbiztosításában más törvények játszanak szerepet. Ott egyetemleges felelıssége van a
szállítónak, az nem a mi felelısségünk. A tejtermék a tolna megyei termelıtıl származik, a
boltban is az ı termékeit vásároljuk. A vegyes élelmiszereknél tényleg kereskedı, aki ezt szállítja. A gyümölcsöt termelı és kereskedı szállítja. Amikor bátaszéki volt a nyertes ott is volt,
hogy kereskedı szállította és nem termelı. Elfogadom a helyi érdekvédelmet, de a törvényességen belül. Az ÁSZ levélben kereste meg az intézményt, hogy részt kell olyan programban,
amely a korrupciómentes. Igyekszem a helyi érdekeket figyelmembe véve, a törvényeket maximálisan betartva a legjobb lelkiismeretem szerint eljárni.
Dr. Szabó Ákos: Nem mondunk mi ellent egymásnak. A fıigazgató úr véleményét elfogadjuk, úgy gondolom a másik oldalról, hogy meg kellene találni azokat az utakat, amik egy ilyen
kistelepülés érdekeit szolgálják. Biztos vagyok, hogy e kérdés körben tovább kell vizsgálódni,
hogy a jövıt illetıen, olyan döntés szülessen, hogy az itt élınek, dolgozóknak kedvezı legyen. Ezt meg kell vizsgálni. A közbeszerzés az a teljes tömegre vonatkozik, de a beszállítói
kör az lehet termékenként teljesen változatos termékenként.
Kemény Lajos: Össze kell ezt vonni. 6 csoport van.
Dr. Szabó Ákos: Van 6 csoportunk, ezt össze kell vonni, de a beszállítás a 6 termék csoportot
érint. Ha az ember a szabályokkal tisztában, akkor más van lehetıség arra, hogy megfelelıen
elıre felkészülve irányítani tudjuk az eseményeket, ami a törvényesség határát nem lépi túl.
Azt az elképzelést veszem alapul, hogy a helyben, kistérségben, régióban termelt élelmiszer
alapok ott is fogyjanak el, és ne az ország másik felébe szállítsuk el. Ennek még nincs megalapozott törvényi háttere, de a kormány erre törekszik. Ez szemlélet szintjén megjelent. Megértjük egymást, és a település érdekeit kellene elıtérbe helyezni.
Dr. Bonnyai József: Ez egy objektív rendszer. Attól kezdve, amikor megkapják a pályázati
csomagot, benne vannak a feltételek, azt megismerik és kitöltik, és titkosan beteszik a borítékba, ez innentıl kezdve teljesen objektív. Aki a legalacsonyabb árat adja, az a legjobb és
benne van még egy olyan, hogy a minıségi kifogást 15 perc vagy fél óra, vagy 5 perc alatt
tudja korrigálni. Ebbe belenyúlni csak akkor lehet, ha a törvényalkotó megváltoztatja a limitet. Most csak betartani tudja, más lehetıség nincsen.
Bognár Jenı: Egyetértek azzal, hogy a törvényt kell megváltoztatni, mert szeretnénk a helyi
vállalkozóinkat elıtérbe helyezni. Örülök, hogy mőködik a konyha, hogy nı az étkezık száma, és készséges az élelmezésvezetı. Régen kérdés volt, hogy maradjon-e a konyha vagy
adjuk el. Úgy gondolom, ezt most fogadjuk el, és reméljük majd változik a helyzet.
Dr. Szabó Ákos: A tanácsnok úr által elmondottakhoz annyit, hogy igen a kemény a törvény,
de halljuk, hogy milyen visszaélések vannak a közbeszerzéssel kapcsolatban.
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Dr. Bonnyai József: Közbeszerzés és közbeszerzés között is különbség van. Lehet nagyon
bonyolult közbeszerzés, de itt egy bizonyos termékcsoportra azt kell megmondani, hogy azt
mennyiért kívánja szállítani.
Bognár Jenı: Köszönöm fıigazgató úrnak a tájékoztatását. Elıfordult sajnos olyan hogy
elfelejtettünk egy határidı módosítást végrehajtani és jó pár év múlva egy vizsgálat során kiderült, és 100.000 Ft-tal büntették meg az adott intézményvezetıjét.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 8 igen szavazattal 1 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
17/2011.(II.10.) önkormányzati határozata
Bátaszék Város Önkormányzat és intézményei 2011. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete;
a.) a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (1)
bekezdése, valamint a 89/2009.(IV.28.) KT határozattal
elfogadott Közbeszerzési Szabályzat II/2.) pontja alapján
Bátaszék
Város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
Polgármesteri Hivatala 2011. évi közbeszerzési tervét, valamint
az önkormányzati szintő 2011. évi közbeszerzési tervét a
határozat 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
b.) felkéri a város jegyzıjét, hogy gondoskodjon az elfogadott
közbeszerzési
tervnek
a
város
honlapján
történı
megjelentetésérıl.
c.) egyúttal a 49/2010.(III.30.), valamint az ezt módosító
144/2010.(VII.20.) önk.-i határozatokat hatályon kívül helyezi.
Határidı: 2011. február 28. és
2011. december 31.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
intézményvezetık
Határozatról értesül: intézményvezetık (tervvel együtt)
irattár
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9.

Tolna megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány támogatása
(16. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

Bizottságok véleménye:
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke:
Bizottságunk a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk javasolja a határozat
elfogadását.

Kérdés és hozzászólás nem volt.

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
18/2011.(II.10.) önkormányzati határozata
Tolna megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány támogatásáról
Bátaszék Város Önkormányzat képviselı-testülete Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány (Bátaszék, Budai u.11.; bankszámla szám: 10404687-46810966-00000000) 2011. március 25-én
megrendezésre kerülı XXII. Bátaszéki Matematikaverseny lebonyolításához 200.000.- Ft vissza nem térítendı támogatást biztosít az önkormányzat 2011. évi költségvetésének, egyéb szervezetek támogatása keret terhére.
Határidı: 2011. február 20.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
(a határozat megküldéséért) és
Mórocz Zoltán pü.-i irodavezetı
(a támogatás átutalásáért)
Határozatról értesül: Tm. Matematikai Tehetséggondozó Alap.
pénzügyi iroda
irattár
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10.

A 2011. évi közmeghallgatás idıpontjának kitőzése
(15. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Szóbeli kiegészítés
Skoda Ferenc: Az elıterjesztésben véletlenül bent maradt egy korábbi dátum, így a közmeghallgatás idıpontja nem március 2-a, hanem március 10-e a testületi ülés után.
Kérdés és hozzászólás nem volt.

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
19/2011.(II.10.) önkormányzati határozata
a 2011. évi közmeghallgatás összehívásáról
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 13. §-ában foglaltakra figyelemmel
2011. március 10-én (csütörtökön) 17 órai
kezdettel közmeghallgatást tart a Városháza földszinti (házasságkötı)
nagytermében.
Napirendi javaslat:
1.

Tájékoztató a városi önkormányzat 2010. évi célkitőzéseinek
teljesülésérıl,

2.

Tájékoztató a városi önkormányzat 2011. évre tervezett feladatairól,

3.

Lakossági észrevételek, felvetések

Az állampolgárok 16 órától 17.30 óráig telefonon bejelenthetik javaslataikat, észrevételeiket, melyekre a közmeghallgatás alatt választ is
kapnak.
A képviselı-testület felkéri a város polgármesterét, hogy a közmeghallgatás idıpontját a helyben szokásos módon tegye közzé.
Határidı: 2011. március 01.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
(a közmeghallgatás meghirdetéséért)
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11.

Bácsfutár Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. kérelme helyi rendelet módosítására
(ZÁRT ülésen)
(Szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

A napirendet Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta.

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
20/2011.(II.10.) önkormányzati határozata
Bácsfutár Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. kérelme helyi rendelet
módosítására
Bátaszék Város Önkormányzat képviselı-testülete megtárgyalta a
Bácsfutár Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (6527 Nagybaracska, Árpád u. 3.) beadványát.
A képviselı-testület úgy ítéli meg, hogy a kérelmezı által felhozott
indokok a települési környezet védelmérıl szóló 12/2004.(VII.1.)
KTR. számú rendelet (a továbbiakban: Környr.) módosítására vonatkozóan nem megalapozottak. A képviselı-testület véleménye szerint
ugyanis a Környr. 1. és 3. számú mellékletében meghatározott díjakat
összehasonlítani egymással nem lehet, azok más-más területek
igénybevételérıl rendelkeznek, mivel az 1. számú rendelet a közterület használatára, míg a 3. számú melléklet a közút nem közlekedési
célú igénybevételére vonatkozó díjakat határozza meg. Ezen díjak tehát egymással nem összehasonlíthatók.
A képviselı-testület ugyanakkor azt is megállapítja, hogy a Környr.nek az 1. számú, és a 3. számú mellékletében szereplı díjakat tekintve indokolatlan, diszkriminatív eltérés nincs.
Határidı: 2011. február 20.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Bácsfutár Ker. és Szolg. Bt., Nagybaracska
irattár
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Bognár Jenı: Mindenkit várunk a közmeghallgatásra. Telefonon és személyes is fel lehet
tenni a kérdéseket. A testület azon a napon fogja elfogadni a város költségvetését. Közvélemény kutatók járják a várost, és a többi tett települést. Azt mérik fel, hogy tudnak-e errıl az
egészrıl, a támogatás elegendı-e. Kérem a lakosságot, hogy fogadják ezeket az embereket
szívesen, és hogy mi ezért a tájékoztatásért nagy összeget kapunk, ami nagyon hiányozna a
költségvetésbıl. Természetesen tiszteletben tartjuk azok véleményét, akik továbbra sem támogatják.

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

kmf.

Bognár Jenı
polgármester

Skoda Ferenc
jegyzı

Készült: 2011.03. 08-án …………………
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