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J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 
 
mely készült Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 10-én, 
14:00 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 és 
Dr. Somosi Szabolcs képviselık (8 fı) 

 
 
Távol maradt:  Sümegi József képviselı (1 fı) 
 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Skoda Ferenc jegyzı 
 Schäfer István Német 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 vezetıje 
 Riglerné Stang Erika igazgató 
 Sági Lajosné könyvtárvezetı 
 Kiss Lajos ügyvezetı 
 Príger József könyvvizsgáló 
 
 
Bognár Jenı polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, a meghívottakat. 
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 8 képviselı jelen van. Javaslatot tesz a 
meghívóban szereplı napirendi pontokra, azzal a módosítással, hogy egy napirend (a 
meghívóban 5. napirendként szereplı 22. sz. elıterjesztés; a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
javaslata alapján) kerüljön levételre a napirendi pontok közül, illetve hogy egy napirend 
kerüljön felvételre zárt ülésre. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendi javaslatokat – 
egyhangúlag, 8 igen szavazattal – elfogadta, így a testületi ülés napirendje az alábbiak szerint 
alakult:  
 



 

 

 

2 

N a p i r e n d  e l ı t t  
 

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

 
 Kérdések 
 Interpellációk, bejelentések 

 
N a p i r e n d i  p o n t o k :  

 
1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása 
 (29. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
2. TIOP-1.1.1-07/1-2008-1067 „A jövı iskolái Bátaszéken” pályázat közbeszerzési 

felhívás jóváhagyása 
 (23. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 

 
3. Bátaszék és Városkörnyéki Önkormányzatok Családsegítı és Gyermekjóléti In-

tézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
 (25. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
 
4. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet-

tervezet elfogadása 
 (24. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı  
 
5. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási 

megállapodásának jóváhagyása 
 (26. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 

 
6. A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társu-

lás új társulási megállapodásának jóváhagyása 
 (27. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
 
7. Markó Csaba bátaszéki lakos önkormányzati tulajdonú föld vásárlási kérelme 
 (28. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
 
8. Az Önkormányzat tulajdonában lévı helyi közutak és közmővek építéséhez kap-

csolódó hozzájárulásról 
 (30. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
 
9. A 594/1 és 634/5 hrsz-ú ingatlanok (Budai utca 9-11) összevonása 
 (33. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Adorjáni Márta ép. és városüzemeltetési irodavezetı 
 
10. Kivitelezı kiválasztása kerékpártároló építéséhez (az anyag késıbb kerül kiküldésre) 
 (35. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Adorjáni Márta ép. és városüzemeltetési irodavezetı 
 
11. A Family Frost Kft. fellebbezésének elbírálása (ZÁRT ülésen) 
 (Szóbeli elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı  
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N a p i r e n d  e l ı t t :  
 

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

 
 
Bognár Jenı: A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót a képviselık 
írásban megkapták. Tájékoztatás a két ülés közötti tevékenységrıl: A polgárırök értékelı 
közgyőlésén köszönetünket fejeztük ki a tisztességes, áldozatkész munkáért, amit egész évben 
végeztek, kiemelve az árvíz és a belvíz problémájának felmerülésekor nyújtott segítséget. A 
gazdákkal és képviselıikkel, néhány meghívott szakemberrel tartott egyeztetés során a belvíz 
kezelésének lehetıségeirıl tárgyaltunk. Sokan megkezdték már a saját területükön a víz 
leengedését. Külön öröm, hogy a Budai utcai házsornál sikerült a víz-probléma megoldása. A 
Lajvér-patak megnyitásával, egy áteresztı beépítésével 30-35cm víz leeresztése vált 
valósággá. Emlékeztetıül: 3 nap 24 órában, 600 000 Ft-ba került az Önkormányzatnak. A 
sikeren felbuzdulva Alsónyék polgármesterével tárgyalva javaslatot tettünk, hogy hasonló 
módon oldják meg a vasúton túli terület víztelenítését. 16-án Tengelicen Leader-tárgyaláson 
vettünk részt, a programban továbbra is szeretnénk részt venni. A program keretében 8 
kamera lesz felszerelve az elkövetkezı hetekben Bátaszéken. Az ALISCA Bau 20 éves 
ünnepi rendezvényén is részt vettünk. Decsen 24-én találkoztunk a Dél-Tolna AQUA 
program megbeszélésén. Az elsı kör lezárult, indul a második kör 1,5 millió Ft értékben. 25-
én Komonyi Orbán, a gazdák képviselıje meghívására egy határbejáráson vettünk részt. 
Világossá vált, hogy sok helyen kis munkával, kis odafigyeléssel sok víztıl lehet a földeket 
mentesíteni. 25-én délután került sor a Pörbölyi óvoda átadására. 8-án a Nyugdíjas Klub 
nıtagjainak köszöntése, majd Húshagyó-bál, 9-én a Bátépker Kft. alapkıletétele 
(csarnoképítés) volt napirenden. Ma délelıtt Tengelicen tárgyaláson vettünk részt, melynek 
témája a civil szervezetek szerepe a katasztrófavédelemben. Magas rangú szakemberek adtak 
elı. A tárgyalás fı mondanivalója, hogy készüljön fel mindenki hasonló helyzetekre, mint 
amelyek tavaly adódtak. Lesznek önkéntes honvédek, de ık elsısorban a nagyobb 
katasztrófa-sújtott területekre lesznek irányítva. A feladatunk így az, hogy amit lehet, mi 
magunk oldjuk meg, készüljünk fel. Nálunk szerencsére mőködött az önkéntes 
segítségnyújtás – nem jött mindenki, de mindig voltak sokan, akik jöttek, és akár éjjel 2-kor 
rakták a homokzsákokat.  
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
23/2011.(III.10.) önkormányzati határozata 
 
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 
tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
188/2010.(IX.18.), 189/2010. (X.18.), 223/2010 (XI.30), 11, 12/2011 
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(II.10.), 16/2011.(II.10), 17/b./2011. (II.10) önkormányzati határozata 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés kö-
zötti tevékenységrıl szóló szóbeli tájékoztatót elfogadja, a megtett 
végrehajtási intézkedéseket jóváhagyja. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 23/2000.(II.29) ÖKH határozatát, 
156/2009.(VII.14), 202/2009.(IX.29), 214/2009.(X.27), 
263/2009.(XII.22) KT határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
 
 
Kérdések és interpellációk nem érkeztek. 
 
 
N a p i r e n d i  p o n t o k  t á r g y a l á s a:  
 
1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása 

 (29. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Mórocz Zoltán: A költségvetési rendelet már 2. alkalommal kerül napirendre. Tárgyalta, 
véleményezte a rendelet-tervezetet az összes bizottság, a kisebbségi önkormányzatok és a 
könyvvizsgáló is. Jelentıs változások történtek az elsı forduló óta. Költségvetési kiadások: 
1 666 380 000 Ft; költségvetési bevételek: 1 400 000 000 Ft. A költségvetési hiány 
266 250 000 Ft, ami a tavalyihoz képest jó. Pénzmaradvány az elızı évbıl: 88 340 000 Ft. A 
hitelmőveletek terén idén esedékes a 122 500 000 Ft-os vízi közmő hitel törlesztése. A hiány 
és ezen törlesztés miatt mintegy 300 426 000 Ft hitelt kell felvenni - ez ugyan nagy összeg, de 
hosszú lejáratú, így nem megy tönkre benne a város.. A normatív támogatások területén 
stagnálás a jellemzı. Negatív hatással van a költségvetésre az iparőzési adó csökkenése - a 
korábbi 5-600 000 000 Ft helyett idén csak 148 000 000 Ft-ra számíthatunk. Csökken az 
állami kiegészítés is az iparőzési adóhoz kapcsolódóan, a pénzmaradvány is kisebb idén, mint 
a korábbi években. Csökkent az állami normatíva (50%). A problémák miatt az elıírt 
béremeléseken kívül nem tudtunk emelni, a cafetéria területén sajnos csökkentést kellett 
végrehajtani és csökkenteni kell a dologi kiadásokat is.  
 
Príger József: Ez a 300 000 000 Ft hiány, ami jelentkezett a költségvetésben, a tavalyi évhez 
képest nem romlott. Tavaly is hasonló kondíciókkal került összeállításra a költségvetés. Más 
kérdés, hogy az elmúlt években az iparőzési adóból jelentıs bevételi források képzıdtek, 
amelyek könnyítették az Önkormányzat gazdálkodását. Az is nyilvánvaló, hogy az a vízi 
közmő hitel, amit idén vissza kell fizetni, megterheli a költségvetést – bár ez ha idén 
rendezésre kerül, a késıbbi éveket már nem terheli. Az is egyértelmő, hogy nehéz helyzetben 
vannak az önkormányzatok, hiszen az állami támogatások évek óta nem növekednek. Tehát 
az, hogy a költségvetés így néz ki, nem az Önkormányzat rossz pénzügyi politikájának 
köszönhetı, hanem az állami finanszírozás hiányos voltának. Javaslom a költségvetés 
elfogadását.  
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i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet több 
alkalommal is tárgyalta és – változtatás nélkül – elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális 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. 
 
K é r d é s:  
 
Dr. Somosi Szabolcs: Néhány dolog kiragadva a rendelet-tervezetbıl: (1) A költségvetés 
neurotikus pontja a 159 milliós iparőzési-adó visszaigénylés. Tervben az van, hogy ennek 
összegét külsı szakértı bevonásával megpróbáljuk csökkenteni, másrészt fel kell térképezni 
azt az alvállalkozói hálózatot, akik a munkát ténylegesen elvégezték. Miben állapodtak meg a 
bizottsági ülésen, hogyan van ez az összeg betervezve az idei évre? (2) A másik dolog, amit 
mindenképpen érdemes megemlíteni az a 70 millió Ft, amit a TETT-tıl kapunk támogatást. 
(3) Kérdése az uszodával kapcsolatban: a szolgáltatás-igénybevételi összeg átalakul-e 
mőködtetési összeggé? Fontos lenne, ha a céljaink között továbbra is elsı helyen szerepelne a 
meglévı intézmény-hálózat fenntartása. (4) Hiteltörlesztés – ha hosszabb távra történik, nem 
ró elviselhetetlen terhet az Önkormányzatra.  
 
Mórocz Zoltán: A bizottsági ülésen részletesebben is tárgyaltuk ezeket a kérdéseket. A 
lényeget összefoglalva: A jelenlegi költségvetésben 50 millió Ft szerepel az iparőzési adó 
visszatérítésére. Legalább 3 évre szeretnénk „elhúzni” a 159 millió visszafizetését. A 
tárgyalások, ill. a vállalkozó által beküldött papírok értékelése zajlik, hiánypótlások bekérése 
van folyamatban, az ügy tehát még messze nincs megnyugtatóan tisztázva. Szóba került külsı 
szakértı bevonásának a lehetısége is, de érdekünkben áll a helyzet gyors tisztázása. A 
hitelekkel kapcsolatban: nem túl nagy tétel, amit éves szinten vissza kell fizetni.  
 
Bognár Jenı: Három kérdést kell kiemelni: (1) Bonnyai úr tanácsát elfogadva az adó-
visszaigénylést illetıen – nem szabad gondolkodás nélkül beleugornunk. Egészen addig kell 
hiánypótlásokkal az adatokat bekérni, míg értékelhetı adatokat nem kapunk. (2) Sajnos az 
autópálya mellett lévı települések közül többet is érint ez a visszaigénylés. Így jó lenne 
közösen fellépni a dologban. (3) Személyes tárgyalást kell kezdeményezni a vállalkozóval 
annak érdekében, hogy 3-4 évre osszuk szét a 159 milliót, mert egyszerre nem tudjuk 
visszafizetni. 
Az uszodát illetıen konkrét válasz még nincs. Jelenleg az összes anyag a Minisztériumban 
van felülvizsgálat alatt. Bátaszék városa fizeti a rá esı részt, de a Minisztérium hónapok óta 
nem fizeti a rá esı részt. Az egyezkedés ma is tart. Az ígéret az, hogy legkésıbb tavasz végére 
lezáródik a kérdés. Az Államtitkár Asszonnyal történt elızetes tárgyalások alapján az ı 
elképzelésük az lenne, hogy megpróbálják az Alisca-Bau-t végkielégíteni, s ha ez 
megtörténik, az uszoda visszakerül Bátaszék Város tulajdonába. Az üzemeltetés onnantól 
kezdve a városé lesz.  
 
Dr. Somosi Szabolcs: A hulladékudvar közvilágítására betervezett összeg kapcsán – örülünk, 
hogy meg lesz világítva, hogy hova nem tudjuk vinni a szemetet. És bízunk benne, hogy 



 

 

 

6 

elıbb vagy utóbb azért lesz majd megvilágítva, hogy láthassuk, hogy mőködik az udvar, a 
szelektív hulladékgyőjtés. 
 
Bognár Jenı: A legfrissebb információ az, hogy az összes hulladékudvart egyszerre fogják 
átadni. Ezek már felépültek, engedélyeztetésük folyamatban van, s elıreláthatólag április-
május környékén az összes hulladékudvar átadásra kerül.  
 
H o z z á s z ó l á s:   
 
Dr. Bonnyai József: Véleménye szerint objektív körülmények alakítják a költségvetést, 
kivéve az iparőzési adó-visszatérítési kötelezettséget. Egy hosszas vita volt a Pénzügyi 
Bizottság ülésén ezzel kapcsolatban. Ha a beküldött iratokból egyértelmően nem állapítható 
meg a követelés jogalapja, addig követelése sem lehet, pláne nem késedelmi kamatokkal. Ha 
viszont bizonyítást nyer követelésének jogossága, onnantól az ı jóindulatára vagyunk bízva, 
hiszen ha egy összegben szeretné visszakapni az összeget, akkor a városnak azt teljesíteni 
kell. A költségvetésre visszatérve az a javaslata, hogy nagy körültekintéssel járjunk el – 
hiszen nehéz idık járnak, nem mondhatjuk azt, hogy itt-ott még oda tudunk tenni 5-6 milliót – 
mert nem tudunk. Le kell, hogy tudjunk mondani dolgokról, nemet kell hogy mondjunk 
bizonyos dolgokra.  
 
Bognár Jenı: Köszönetet mond a képviselıknek, bizottságoknak, intézményeknek és minden 
érintettnek a türelemért, a munkáért, melyet a költségvetés összeállítása során tanúsítottak.  
 
Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésérıl szóló és a jegyzıkönyv mellékletét képezı 3/2011.(III.21.) önkormányzati 
rendeletet – egyhangúlag, 8 igen szavazattal – megalkotta. 
 
 
2. TIOP-1.1.1-07/1-2008-1067 „A jövı iskolái Bátaszéken” pályázat közbeszerzési 

felhívás jóváhagyása 
 (23. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 

 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Skoda Ferenc: Az elmúlt évben a TIOP-hoz benyújtott „A jövı iskolái Bátaszéken” c. 
pályázat pozitív elbírálásban részesült. Ennek eredményeként 19,5 millió Ft-os támogatást 
kaptunk, melyhez önerı nem szükséges. Ebbıl az összegbıl bruttó 17 542 500 Ft 
eszközvásárlás történne a következı felosztásban: Kanizsai Dorottya Általános Iskola bruttó 
8 057 500 Ft, II. Géza Gimnázium bruttó 6 727 500 Ft, Pörbölyi Tagiskola bruttó 2 757 500 
Ft. Tekintettel a komplexitásra az eszközöket 3 rész-ajánlati körre bontottuk: (1) iskolai PC-
csomagok és WIFI-csomag, (2) tantermi csomag és (3) speciális igényő informatikai 
eszközök (gyengén látó és nagyothalló gyermekek számára). Három érdeklıdı céget kérnénk 
fel tárgyalásos ajánlattételre. Az ajánlattételi felhívás értelmében az ajánlat-tétel határideje 
március 28. Ezt követıen ügyvédi iroda bevonásával kerülne sor a tárgyalásra, melynek 
eredményeként a Közbeszerzési Elıkészítı Bizottság javaslatot tesz a képviselı-testületnek a 
nyertes ajánlattevı személyére. Az elıterjesztés 2 határozat-tételi javaslatot tartalmaz: (1) a 
Deák ügyvédi iroda megbízása közbeszerzési eljárás lebonyolítására, és (2) a közbeszerzési 
eljárás elindításának és az ajánlattételi felhívásnak a jóváhagyása.  
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B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Skoda Ferenc Közbeszerzések elıkészítı Bizottsága: A Bizottság mind a két határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja. 
 
 
K é r d é s:  
 
Dr. Somosi Szabolcs: Nagy összegrıl van szó, ami közpénzbıl kerül kiosztásra. Ebben a 20 
milliós nagyságban benne van a 300.000 Ft plusz ÁFÁ-s díj, ami a közbeszerzés 
lebonyolítására elkülönített díj az ügyvédi irodának azzal a kikötéssel, hogy az eljárás során 
felmerülı hirdetményi díjak az önkormányzatot terhelik. Próbáljanak meg önmérsékletet 
tanúsítani ezen összegek megállapításakor, hiszen éves szinten innen milliókat kapnak. A 
problémám tehát az, hogy nem látom, hogy ez egy egyenrangú kapcsolat lenne.  
 
Bognár Jenı: Ezt a vitát minden évben lefolytatjuk. Az Iroda évek óta korrektül végzi 
nekünk ezt a munkát. Tekintettel a szők határidıre képviselı urat a felvetése ellenére arra 
kérnénk, hogy támogassa az elképzelésünket. Egy két éves folyamatról van itt szó, szerencse 
és nagy lehetıség, hogy hozzájutunk ehhez a pénzhez. Különösen örömmel tölt el, hogy 
példát mutatva egy tisztességes összeget a Pörbölyi iskolának átadunk.  
 
Dr. Szabó Ákos: Képviselı-társam felvetését, meglátását jogosnak tartom, különösen most, 
hogy minden fillért meg kell fognunk. Most persze nem célszerő ezen rágódni, de általában 
figyeljünk oda jobban a jövıben ezekre az „apróságokra” is. 
 
Bognár Jenı: Annyit megígérhetek, hogy a következı hasonló esetnél megpróbálunk ebben a 
kérdésben esetleg másokkal is tárgyalni. 
 
H o z z á s z ó l á s:  
 
Fejes József: Sajnálattal vettem tudomásul, hogy helyi vállalkozás, cég nem vehet részt ebben 
a pályázatban, nem tehet ajánlatot, de nyilvánvaló, hogy annyira speciális csomagról, speciális 
technikáról van szó, amit helyben nem lehet kivitelezni. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
24/2011.(III.10.) önkormányzati határozata 
 
Közbeszerzési szakértı megbízása a TIOP-1.1.1-07/1-2008-
1067 számú „A jövı iskolái Bátaszéken” eszközbeszerzés 
közbeszerzésének lebonyolítására 

 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete TIOP-
1.1.1-08/1-2008-1067 számú „A jövı iskolái Bátaszéken” 
eszközbeszerzése közbeszerzési eljárásának bonyolításával a 
Deák Ügyvédi Irodát (7100 Szekszárd, Jókai u. 22.) bízza meg. 
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A közbeszerzési eljárás teljes körő lebonyolításért nettó 300 000 
Ft + 25% Áfa megbízási díj illeti meg az Irodát. Az eljárás során 
felmerülı hirdetményi díjakat az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének általános tartalék kerete terhére biztosítja. 

 
A képviselı-testület felhatalmazza a város polgármesterét az 
errıl szóló szerzıdés aláírására  
 
Határidı: 2011. március 31. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül:  Deák Ügyvédi Iroda  
                                    pénzügyi iroda  
               projektmenedzser 
                                     irattár 

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

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
25/2011.(III.10.) önkormányzati határozata 

 
a TIOP-1.1.1-09/1-2010-0124 számú „Laptop program a 
Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Nevelési-Oktatási 
Központban eszközbeszerzés közbeszerzésének 
megindítására 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a TIOP-
1.1.1-07/1-2008-1067 számú „A jövı iskolái Bátaszéken” esz-
közbeszerzés közbeszerzésének bonyolítására vonatkozó közbe-
szerzési eljárást megindítja, egyben az ajánlati felhívást a jegy-
zıkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
A képviselı-testület felkéri a város polgármesterét a kivitelezı 
kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
 
Határidı: 2011. március 31. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester  
 
Határozatról értesül: Deák Ügyvédi Iroda  
                                   projektmenedzser 
                                   pénzügyi iroda             
                                   irattár 
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3. Bátaszék és Városkörnyéki Önkormányzatok Családsegítı és Gyermekjóléti In-
tézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról 

 (25. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
 
 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Skoda Ferenc: Az elmúlt évben jelentısen módosították a szociális törvényt, ennek egy része 
a társulási megállapodásra is kihatott. Ennek értelmében a társulási megállapodást két fı 
pontban kellene módosítani, illetve néhány apróbb korrekciót is végrehajtottunk a társulási 
megállapodásban. Az egyik fontos módosítás, hogy a jövıben - amennyiben társulás 
keretében látjuk el a szociális alapszolgáltatásokat, a térítési díjakat a gesztor 
önkormányzatnak van jogában megállapítani, azaz minden olyan szociális alapszolgáltatásért, 
melyet más településeken is végez, a bátaszéki képviselı-testület által megállapított térítési 
díjat kell beszedni, kivéve ez alól az étkeztetést. A másik fontos módosítás, hogy amennyiben 
társulás mőködik és a gesztor település szolgáltatástervezési koncepció elkészítésére van 
kötelezve, akkor ezen szolgáltatástervezési koncepció a társulásban részt vevı többi 
önkormányzatra is kiterjed. Ezen módosítás mellett még egy-két pontosításra teszek 
javaslatot, pl. a társulás útján ellátandó feladatok közül kikerül a helyettes szülıi hálózat, 
melyet a társulás nem végez. 
 
 
B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a társulási 
megállapodás módosítására vonatkozó elıterjesztést – változtatás nélkül – elfogadásra 
javasolja. 
 
 
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 
26/2011.(III.10.) önkormányzati határozata 
 
Bátaszék és Városkörnyéki Önkormányzatok Családsegítı 
és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás Társulási  
megállapodásának módosításáról 

 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Bátaszék és Városkörnyéki Önkormányzatok Családsegítı és 
Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás Társulási megálla-
podás módosítását – a jegyzıkönyv melléklete szerinti tarta-
lommal – jóváhagyja. 
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Felhatalmazza a város polgármesterét a társulási megállapodás 
módosításának aláírására. 

 
Határidı: 2008. május 30. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester  
 
Határozatról értesül: érintett települések polgármesterei 
                                   pénzügyi iroda 
                                   Gondozási Központ vezetıje 

 
 
4. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet-

tervezet elfogadása 
 (24. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı  
 
 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Skoda Ferenc: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 2011. január 1-
jén módosításra került. A helyi szociális rendeletet felülvizsgálva elınyösebbnek tőnt egy új 
rendelet elfogadása. Az elıterjesztés tartalmazza a rendelet-tervezet új elemeit. Az eddig jól 
bevált szabályozásokat átvette az új rendelet is. Az újdonságok közül kiemelném a 
legfontosabbakat: új pénzbeli ellátásként lépett be ez év január 1-jétıl a bérpótló juttatás, 
mely a korábbi rendelkezésre állási támogatás helyébe lépett. Ezt tartalmazza a 15 §. Ez azt is 
jelenti, hogy amennyiben egy kérelem benyújtásra kerül, helyszíni szemle során 
meggyızıdünk a lakókörnyezet rendezettségérıl. Ugyanez a gyakorlat érvényesül a bérpótló 
juttatások felülvizsgálatánál is. Azaz, ha azt állapítjuk meg, hogy a lakókörnyezet nem 
rendezett, nem felel meg a rendeleti elıírásoknak, a bérpótló juttatás mindaddig 
megszüntetésre kerül, amíg az állapotokat nem rendezik. Lényeges még a 14 § is. Ez nevesíti 
azon személyeket, akiknek meghatározott okok miatt nem kell közfoglalkoztatásban részt 
venniük és mentesülnek a különbözı kötelezettségek alól. Ezen személyek a bérpótló juttatási 
körbıl kikerülnek és átkerülnek a rendszeres szociális segélyezettek közé. A tervezetben nem 
szerepel a szociális kölcsön – ennek oka, hogy az érintettek a tartozásukat zömmel nem fizetik 
vissza. Az ápolási díj összege a jövıben nem az öregségi nyugdíjminimumhoz igazodik, 
hanem az éves költségvetési törvény fogja meghatározni. A tervezet maximálja a temetési 
kölcsönként adható támogatás összegét. Ezen összeg a szolgáltató által ajánlott legkisebb 
temetési költség, mely szertartási költségeket nem tartalmaz. Végül, a tervezetbıl kihagyásra 
került a közösségi pszichiátriai ellátás, tekintettel arra, hogy a valóságban a szekszárdi 
társulás nem is végzett ilyen tevékenységet. 
 
 
B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság részletesen 
átnézte és tárgyalta a rendelet-tervezetet és talált benne további javításra valót. A bérpótló-
juttatásra vonatkozó szabályokat szeretnénk az elıterjesztéshez képest módosítani. Az 
alapgondolatunk az volt, hogy közmunkán vegyen részt mindenki, akinek az egészsége azt 
lehetıvé teszi, és családjában nincsen olyan nehezítı körülmény, mely akadályozná ezen 
munka elvégzésében. Viszont aki egészségében korlátozott, vagy a fenti okok miatt nem tudja 
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a közmunkát ellátni, az ne essen ki az ellátásból, és szociális segélyben részesüljön. Ezért azt 
javasoljuk, hogy a rendelet-tervezet az alábbi módosításokkal kerüljön elfogadásra: A 14. § 
(1) bekezdésébıl a b.) és az e.) pont kerüljön elhagyásra, illetve a 14. § (2) bekezdés helyébe a 
következı szöveg lépjen: „Az (1) bekezdésben foglaltak szakorvosi igazolással /c.) pont/, 
illetve háziorvosi igazolással /d.) pont/ kell igazolni.”  
Örültünk, és üdvözöljük, hogy a bérpótló juttatásban részesülıknél helyszíni szemle fog 
történni évrıl évre – hogy ne tudjuk odaadni a juttatást annak a személynek, akinek a 
környezete nem megfelelı. A részleteket az illetékes személlyel, aki ezt ellenırizni és 
fényképezni fogja, megbeszéltük. Egyértelmő, hogy a lakáson belüli és a környezeti 
szabályozást is tartalmazza a rendeletünk. Fontos, hogy maximáltuk a temetési kölcsön 
összegét 110 000 Ft-ban. Fontos hogy a szociális alapszolgáltatások lényegében változatlanul 
továbbélnek a rendeletben (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzırendszeres 
házi segítségnyújtás, nappali ellátás).  
A tegnapi utolsó olvasásnál találtam a 38 §-ban egy apró javításra szoruló részt. Jelezném, 
hogy ez alapján fogadjuk majd el a rendeletet. Az étkeztetésre szoruló személy fogalmi 
meghatározásánál azt írtuk: munkaképességét 67%-ban elvesztette – ezen fogalom helyett 
javasolnám és/vagy mellétenni, hogy az összegészség-károsodása 50%, mert az új Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal ezzel a fogalommal él már. Ez egy apró változtatás, de 
hogy helyes legyen a törvényi háttér, ezt kérném még beletenni. 
Felhívnám a figyelmet továbbá arra, hogy sokszor találkozunk olyan segély-kérelmekkel, 
amelyeket csak azért adnak be, mert a szomszéd is beadta, illetve ahol hiányosan szerepelnek 
adatok, vagy utólag kiderül, hogy valótlan adatok lettek megadva. Amennyiben fény derül rá, 
hogy nem járt volna a segély, a kifizetéseket vissza fogjuk igényelni.  
Javasolnám, hogy az elhangzott módosításokkal fogadjuk el a rendelet-tervezetet.  
 
K é r d é s:  
 
Dr. Bonnyai József: A 110 000 Ft temetési kölcsön milyen szolgáltatásokat tartalmaz? A 
magánlakásban ellenırzés és fénykép-készítés lehetıségére van-e jogszabályi háttér? 
Megengedik-e ezt a jogszabályok? 
 
Skoda Ferenc: A temetési kölcsön összegei eddig magasabbak voltak, ez a 110 000 Ft 
gyakorlatilag csak a temettetési költséget foglalja magában (hamvasztás vagy koporsós 
temetés) – a szertartási költségeket nem. Az ellenırzés és a lakókörnyezet rendezettsége: a 
szociális törvény felhatalmazta az Önkormányzatokat ilyen jellegő szabályok megalkotására.  
 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatás és szo-
ciális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet képviselıi indítványára történı módosítá-
sát – mely szerint a 38 §-(1) a következı kiegészítés kerüljön: munkaképességét 67 %-ban 
elvesztette és az összegészség-károsodása eléri az 50 %-ot, - egyhangúlag, 8 igen szavazattal 
– elfogadta. 
 
Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatás és 
szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet, a Szociális Bizottság indítványára 
történı módosítását – mely szerint a 14. § (1) bekezdésébıl a b.) és az e.) pont kerüljön 
elhagyásra, illetve a 14. § (2) bekezdés helyébe a következı szöveg lépjen: „Az (1) 
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bekezdésben foglaltak szakorvosi igazolással /c.) pont/, illetve háziorvosi igazolással /d.) 
pont/ kell igazolni.” – egyhangúlag, 8 igen szavazattal – elfogadta.  
 
 
Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatás és 
szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló és a jegyzıkönyv mellékletét képezı 
4/2011.(III.21.) önkormányzati rendeletet – egyhangúlag, 8 igen szavazattal – megalkotta. 
 
 
5. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási 

megállapodásának jóváhagyása 
 (26. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 

 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Skoda Ferenc: Ugyanazon okok miatt kerül sor a társulási megállapodás módosítására, mint 
a Bátaszéki társulás módosításánál. 
 
B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a társulási megál-
lapodás módosítására vonatkozó elıterjesztést – változtatás nélkül – elfogadásra javasolja. 
 
 
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 
27/2011.(III.10.) önkormányzati határozata 
 
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási 
Társulás, társulási megállapodása módosításának jóváha-
gyásáról 

 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – figye-
lemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. 
§ (1) bekezdésének e.) pontjában kapott jogkörében eljárva - 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával, Szekszárd és 
Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás létrehozá-
sára kötött – és a 129/2010.(VI.29.) önk.-i határozattal jóváha-
gyott - társulási megállapodás módosítását a határozat mellékle-
te szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Felhatalmazza a város polgármesterét a társulási megállapodás 
módosításának aláírására. 
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Határidı: 2011. március 31. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
                (a határozat megküldésért) és 
                Bognár Jenı polgármester  
                (az aláírásért) 
 
Határozatról értesül: Szd MJV 
                                    pénzügyi iroda 
                                    irattár 
 
 
 
 

6. A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társu-
lás új társulási megállapodásának jóváhagyása 

 (27. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
 
 
Szóbeli kiegészítés nem volt.  
 
 
A  B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a társulási megál-
lapodás módosítására vonatkozó elıterjesztést – változtatás nélkül – elfogadásra javasolja. 
 
 
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 
28/2011.(III.10.) önkormányzati határozata 

 
Szekszárd és Környéke Alapszolgáltatási és Szakosított Ellá-
tási Társulás, társulási megállapodása módosításának jóvá-
hagyásáról 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – figye-
lemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. 
§ (1) bekezdésének e.) pontjában kapott jogkörében eljárva - 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával, Szekszárd és 
Környéke Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás lét-
rehozására kötött – és a 128/2010.(VI.29.) önk.-i határozattal jó-
váhagyott - társulási megállapodás módosítását a határozat mel-
léklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
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Felhatalmazza a város polgármesterét a társulási megállapodás 
módosításának aláírására. 
 
Határidı: 2011. március 31. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
                (a határozat megküldésért) és 
                Bognár Jenı polgármester  
                (az aláírásért) 
 
Határozatról értesül: Szd MJV 
                                    pénzügyi iroda 

 
 
 
7. Markó Csaba bátaszéki lakos önkormányzati tulajdonú föld vásárlási kérelme 
 (28. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
 
Szóbeli kiegészítés nem volt. 
 
B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a 2. számú határozati ja-
vaslatot javasolja elfogadásra, mely a föld haszonbérbe-adását teszi lehetıvé. 
 
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 
29/2011.(III.10.) önkormányzati határozata 

 
Markó Csaba (7140 Bátaszék, Pacsirta u. 18. sz.) földvásár-
lási kérelmérıl  
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az ön-
kormányzat tulajdonát képezı  0249/19 hrsz-ú szántó mővelési 
ágú, 3597 m2 össz.területő és 6,26 AK össz.értékő ingatlannal 
kapcsolatban, Markó Csaba bátaszéki lakos által tett vételi aján-
latot nem fogadja el, azonban a kérelmezınek lehetıséget bizto-
sít a terület haszonbérletére. 
  
A képviselı-testület egyúttal felhatalmazza a város polgármes-
terét a haszonbérleti szerzıdés aláírására. 
 
Határidı: 2011. március 31. 
Felelıs:    Bognár Jenı polgármester  
                          (a szerzıdés aláírásáért) 
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Határozatról értesül: Markó Csaba 
                         építési és városüz. iroda 
                                   irattár 

 
 
 
8. Az Önkormányzat tulajdonában lévı helyi közutak és közmővek építéséhez kap-

csolódó hozzájárulásról 
 (30. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Skoda Ferenc: A jelenleg hatályos út- és közmőfejlesztési rendeletünket még 2000-ben 
fogadta el a képviselı-testület. És bár az azóta eltelt idı óta mindössze egy ízben módosította 
érdemben a rendeletet, mégis az a véleményünk, hogy idıszerő egy új, részletesebb eljárási 
szabályokat tartalmazó közút- és közmőfejlesztési rendeletet megalkotni. A tervezetbıl két 
dolgot emelnék ki: a tervezet kimondja, hogy az út- és közmő-építések elsısorban 
önkormányzati beruházás keretében valósulnak meg, de lehetıséget biztosít arra a jövıben, 
hogy a különbözı beruházásokat a szolgáltató vagy vállalkozó végezze el. Kiemelném még a 
tervezet mellékletét a hozzájárulás díjának megállapításáról. Úgy ítéltük meg, hogy 
igazságosabb lenne a hozzájárulás mértékét nem ingatlanonként, hanem az ingatlanokat érintı 
beruházás esetén a forint/méter összegben határoznánk meg. A Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság javaslata alapján apró módosításra került sor a 3§ (2)-ban: a következı mondat 
helyére: „A hozzájárulás összege az egyes beruházási területeken négyzetméterre vagy 
méterre vetített fajlagos összegben vagy ingatlanonként meghatározott összegben kerül 
elıírásra.” – a következı mondat kerül: „A hozzájárulás összegének meghatározásánál az 
érintett ingatlannak azon telekmérete a mérvadó, mellyel párhuzamosan épült a 
gerincvezeték, az útszakasz, vagy az az oldal, melyrıl a bekötés történik.” Azaz a 
hozzájárulási díj meghatározása kizárólag az ingatlan méretéhez van viszonyítva. 
 
 
B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság azzal a módosítással 
javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet, hogy a melléklet utolsó oszlopai kerüljenek 
elhagyásra, továbbá, hogy a rendeletben egyértelmőbben legyen meghatározva a hozzájárulás 
fizetésének alapja. Utóbbit jegyzı úr a fentiekben megtette. 
 
Kérdés nem volt. 
 
H o z z á s z ó l á s:   
 
Dr. Szabó Ákos: Ez tehát azt jelenti, hogy azon a területen, ahol Bátaszék 
Önkormányzatának illetékességi területén létesül bármely beruházás – csak ezeket a díjakat 
kell kifizetni. Nyilván elıfordulhat, hogy a létezı gerincvezeték és a megvalósult ingatlan – 
amihez elviszik – között nagyobb távolság van; ilyen esetekben az Önkormányzat 
finanszírozza a gerincvezeték költségét, majd a késıbbi ingatlan-létesítésekkor ill. 
rákötésekkor, az ingatlantulajdonosoktól ezeket az Önkormányzat beszedi. Amennyiben pedig 
vállalkozásról van szó, melyhez gerincvezetéket kell kiépíteni, a késıbb mellételepülık díját 
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is az Önkormányzat szedi be, de az eredeti beruházóhoz fog eljutni az összeg, akik a vezeték 
kiépítését finanszírozták.  
 
Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévı helyi közutak és közmővek építéséhez kapcsolódó hozzájárulásáról szóló és  
a jegyzıkönyv mellékletét képezı 5/2011.(III.21.) önkormányzati rendeletet – egyhangúlag, 8 
igen szavazattal – megalkotta. 
 
 
 
9. A 594/1 és 634/5 hrsz-ú ingatlanok (Budai utca 9-11) összevonása 
 (33. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Adorjáni Márta ép. és városüzemeltetési irodavezetı 
 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Adorjáni Márta : Az Általános Iskola épületrészei jelenleg két helyrajzi számon szerepelnek. 
A 634/5 hrsz-on a Tornacsarnokot, a konyhát és étkezıt magában foglaló „új” épület, míg a 
594/1 hrsz-on a „régi” épület a „gimnáziumi szárny” illetve az újonnan épülı épületrész. A 
múlt év végi ellenırzés során elıírta az ellenırzést lefolytató Közremőködı Szervezet, hogy a 
beruházás befejezéséig kerüljön összevonásra a két ingatlan tekintettel arra, hogy az 
iskolaépület különbözı idıpontban épült szárnyai egybeépítettek, összefüggı épületet 
képeznek. A terület összevonáshoz szükséges geodéziai munka részt elkészítettük, a 
Földhivatal engedélyezte is az összevonást, de ahhoz, hogy ez a földhivatali nyilvántartásba 
átvezetésre kerüljön, szükséges a Képviselı-testületnek az összevonásra vonatkozó döntése. 
Ezt tartalmazza a határozati javaslat.  
 
 
B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot – 
változtatás nélkül – elfogadásra javasolja. 
 
 
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 
30/2011.(III.10.) önkormányzati határozata 

 
Bátaszék Budai u. 9. szám alatti 634/5 hrsz-ú és Budai u. 11. 
szám alatti 594/1 hrsz-ú ingatlanok összevonásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Bátaszék Budai u. 9. szám alatti 634/5 hrsz-ú kivett általános is-
kola, tornaterem és napközi otthon megnevezéső és a Budai u. 11. 
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szám alatti 594/1 hrsz-ú kivett általános iskola megnevezéső in-
gatlanok összevonását határozza el annak érdekében, hogy a B-A-
P MOK tagintézményének, a Kanizsai Dorottya Általános Iskola 
épületei egy helyrajzi számra kerüljenek. 
 
A képviselı-testület megbízza a város polgármesterét, hogy az 
önkormányzat nevében kezdeményezze az illetékes Földhivatal-
nál a telekösszevonásnak a földhivatali nyilvántartásba történı át-
vezetését. 
 
Határidı: 2011. március 30. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: építési és városüz. iroda 
                                 illetékes földhivatal 
                                  irattár 
 

 
 
 
10. Kivitelezı kiválasztása kerékpártároló építéséhez 
 (35. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Adorjáni Márta ép. és városüzemeltetési irodavezetı 
 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Adorjáni Márta : A tavalyi év folyamán nyertünk pénzt egy fedett kerékpártároló 
megépítésére, amely a Spaten vendéglı melletti zöld területen fog elkészülni. Lehetıség lesz 
50 kerékpárnak fedett területen való tárolására, mely nagy segítséget fog nyújtani azoknak az 
ingázóknak, akik reggel kerékpárral érkeznek a buszmegállóba. Ehhez szükség van a 
kivitelezınek a kiválasztásához. Jogszabály szerint a három ajánlatot bekértük, az 
önkormányzat számára legkedvezıbb ajánlatot adó R-Optimum Kft-t kérnénk kiválasztani a 
munka elvégzésére. Április vége fele kezdıdne a beruházás és egy hónap alatt – május végéig 
– megvalósulna. Ezzel egy idıben az a park-rész is rendezıdne: park-rekonstrukciót is 
magában foglal tehát a beruházás.  
 
B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot – 
változtatás nélkül – elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
31/2011.(III.10.) önkormányzati határozata 
 
Kerékpáros közlekedést elısegítı projekt Bátaszéken címő 
projekthez kivitelezı kiválasztásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Szenthá-
romság téren, a Spaten sörözı és az autóbuszmegálló közötti 
parkban létesítendı kerékpártároló építési-kivitelezési munkájá-
val a pécsi székhelyő R-Optimum Kft.-t bízza meg, az általuk tett 
bruttó 3.850.000 Ft összegő árajánlat elfogadásával.  
 
A képviselı-testület megbízza a város polgármesterét, mint a 
projekt hivatalos képviselıjét, a kivitelezési szerzıdésnek az ön-
kormányzat nevében történı aláírásával. 
 
Határidı: 2011. március 31. 
Felelıs:    Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: R-Optimum Kft. 
                                   építési és városüzemeltetési iroda 
            pénzügyi iroda 
                                    irattár 

 
 
 
11. A Family Frost Kft. fellebbezésének elbírálása (ZÁRT ülésen) 
 Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı  

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

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
32/2011.(III.10.) önkormányzati határozata 
 
a Family Frost Kft.  fellebbezésének elbírálásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Family 
Frost Kft. (2040 Budaörs, Budapesti út 62-64.) jogi képviselıje útján 
benyújtott fellebbezésének részben helyt ad, és a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (1) bekezdésében kapott hatás-
körében eljárva – figyelemmel a települési környezet védelmérıl 
11/A. §-ában foglaltakra – kérelmezı részére az önkormányzati közút 
nem közlekedési célú igénybevételéhez engedélyt ad mozgóbolti 
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árusítás céljából, az alábbi kikötések betartásának kötelezettsége mel-
lett: 
 
1.) Az engedély idıtartama:  2011. február 01. naptól      
      2011. december 23. napig 
 
2.) Az igénybevétel helye, és célja:  
 
Bátaszék város önkormányzatának tulajdonában lévı közutak – he-
tente egy alkalommal 
 
3.) Az igénybevétel nagysága: 6 m2 

 

4.) Az igénybevétel után 84.600.- Ft., azaz nyolcvannégyezer-hatszáz 
forint használati díjat köteles fizetni. Az igénybevételi díjat a polgár-
mesteri hivatal házipénztárában vagy a 11746005-15414076 számú 
Bátaszék Város Önkormányzat Költségvetési Elszámolási számlájára 
utalással kell megfizetni a hozzájárulás kiadását követı 5 napon be-
lül. 
 
5.) Az engedély a fent meghatározott ideig érvényes. 
 
6.) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén kö-
teles az eredeti állapotot minden kártalanítás nélkül helyreállítani. 
 
Az eljárás során költség nem merült fel. 
 
A képviselı-testület a jogi képviselı fellebbezésében foglalt további-
akat elutasítja, egyúttal Bátaszék Város Polgármesterének 2011. ja-
nuár 31-én kelt 1054/2011. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
E határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, 
azonban határozattal szemben - annak kézhezvételtıl számított 30 
napon belül - a szekszárdi Városi Bírósághoz címzett, de Bátaszék 
város polgármesterénél vagy a bíróságnál benyújtott keresettel lehet 
élni, melyben az érintett a határozat megváltoztatását kérheti. A kere-
setet 3 pld.-ban kell benyújtani. 
 
I n d o k o l á s 
 
A képviselı-testület a kérelmezı jogi képviselıje útján benyújtott fel-
lebbezésének részben helyt adott, tekintettel arra, hogy az I. fokú ha-
tározat több helyen is keverte a helyi rendeleti fogalmakat, melyre 
fellebbezı helyesen mutatott rá. A képviselı-testület ugyanakkor 
megállapította, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételének 
díjszámítása a rendeleti elıírásnak megfelelt. Kérelmezı ugyanis a 
gépjármővét használja nem közlekedés céljára, amikor kereskedelmi 
tevékenységét folytatja, azaz a közúton az árusítást végzi, így annak 
alapterülete helyesen lett kiszámolva. 
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A képviselı-testület emellett úgy ítéli meg, hogy a települési környe-
zet védelmérıl szóló 12/2004.(VII.1.) KTR. számú rendelet (a továb-
biakban: Környr.) 1. és 3. számú mellékletében meghatározott díjakat 
összehasonlítani egymással nem lehet, azok más-más területek 
igénybevételérıl rendelkeznek, mivel az 1. számú rendelet a közterü-
let használatára, míg a 3. számú melléklet a közút nem közlekedési 
célú igénybevételére vonatkozó díjakat határozza meg. Ezen díjak te-
hát egymással nem összehasonlíthatók.  
 
A képviselı-testület ugyanakkor azt is megállapította, hogy a 
Környr.-nek az 1. számú, és a 3. számú mellékletében szereplı díja-
kat tekintve indokolatlan, diszkiminatív eltérés nincs. 
 
Határidı: 2011. március 31.  
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
               (a határozat megküldéséért)  
 
Határozatról értesül: Family Frost. – jogi képviselıje útján 
                            irattár 

 
 
 
 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, a polgármester úr a képviselı-testületi ülést 
15:50-kor bezárta. 
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 Bognár Jenı Skoda Ferenc 
 polgármester jegyzı 
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