
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselı-testülete 
 
 
 
Szám: 1076-7/2011./TT. 
 
 

J e g y zı k ö n y v  
 
 
Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14-én 14 órakor 

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

 Dr. Szabó Ákos, Dr. Bonnyai József, Péter Géza, Sümegi József, Dr. Kostyálné 
Dr. Kovács Klára, Partiné Harcsa Magdolna, Fejes József képviselık (össze-
sen: 8 fı) 
 

Távol maradt: Dr. Somosi Szabolcs képviselı (összesen: 1 fı)  
 

Tanácskozási joggal megjelent: Schäfer István NKÖ elnök,  
 Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı,  
 Adorjáni Márta építési és városüzemeltetés irodavezetı, 
 Takácsné G. Mária csoportvezetı, 
 Sági Lajosné könyvtárvezetı,  
 Riglerné Stang Erika mővelıdési ház igazgatója, 
 Kiss István Lászlóné óvodavezetı, 
 Kemény Lajos B-A-P MOK fıigazgató, 
 Mészáros István mb. általános iskola igazgatója, 
 Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezetıje, 
 Kiss Lajos Bát-Kom 2004. Kft. ügyvezetıje, 
 Nyakas Gábor Panteon Kft. ügyvezetıje, 

 Osváth Istvánné „Bátaszéki Árva Gyermekekért” Alapít-
vány elnöke, 

 Károlyi Károly Tm-i Matematikai Tehetséggondozó Alapít-
vány elnöke, 

 Péter Gergely Vicze János Spot Alapítvány elnökhelyettes 
  
  
Bognár Jenı polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapít-
ja, hogy a testület határozatképes, mivel 9 képviselı jelen van. Ezután, javaslatot tesz arra 
vonatkozóan, hogy a napirendi pontok a meghívóban szereplı sorrendben kerüljenek tárgya-
lásra, továbbá, hogy egy napirend kerüljön felvételre zárt ülésre.  

 
11. Bátaszék Sport Egyesület támogatási kérelme 
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Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatok alapján – egyhangúlag, 7 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 tevé-

kenységrıl valamint az elızı üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett in-
tézkedésekrıl  

 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
• Kérdések 
 
• Interpellációk, bejelentések 
 
N a p i r e n d i  p o n t o k :  
 
1. Tájékoztató a városi köztemetı 2010. évi üzemeltetésével összefüggı bevételekrıl, 

kiadásokról 
 (42. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Nyakas Gábor ügyvezetı igazgató 
 
2. Tájékoztató Bátaszék város Önkormányzat által létrehozott közalapítványok 2010. 

évi tevékenységérıl 
(41. sz. elıterjesztés) 

 Elıterjesztı: Kuratóriumi elnökök 
 

3. Az anyakönyvvezetéssel kapcsolatos egyes szabályokról és díjakról szóló rendelet-
tervezet megvitatása 
(40. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Takácsné G. Mária ig.-i szoc. csoportvezetı 
 

4. Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete támogatási kérelme 
(43. sz. elıterjesztés)  
Elıterjesztı: Takácsné G. Mária ig.-i szoc. csoportvezetı 

 
5. Könyvvizsgálói feladatok ellátásáról szóló szerzıdés jóváhagyása 

(44. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  

  
6. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme 
 (45. sz. elıterjesztés) 

Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı  
 
7. A Bátaszék, Budai u. 35-37. szám alatti ingatlanban ingatlanrész megvásárlásával 

kapcsolatos elıszerzıdés jóváhagyása 
 (46. sz. elıterjesztés) 

Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  
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8. Oktatási intézmények beruházási többlet igénye 
(47. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  
 

9. Kivitelezı, mőszaki ellenır kiválasztása Kövesdi partfal stabilizációs munkáihoz 
(48. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı  
 

10. Állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezésével kapcsolatban 
(49. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  
 

11. Bátaszék Sport Egyesület támogatási kérelme 
(50. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  

 
 

 
N a p i r e n d  e l ı t t  
 
• Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevé-

kenységrıl valamint az elızı üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett in-
tézkedésekrıl  

 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
Bognár Jenı: Megnéztük az üres óvodaépületeket, és lezárásra kerültek. Árpilis 6-án Fekete 
Sándorral a Luxin Kft. igazgatójával tárgyalást folytattam, arról, hogy érdekelné ıket a Flóri-
án utcai óvoda épület. Több embernek szeretnének majd munkát biztosítani. Március 23-án 
rendkívüli ülés volt. 25-én a matematika verseny került megrendezésre, ezen a rendezvényen 
alpolgármester úr képviselt. Március 30-án a székesfehérvári vízügyi igazgatóság vezetıjével 
folytattam tárgyalást. A malomszögbıl teljesen visszament a víz. Jövı héten a kezdik a mun-
kát alsónyéken szintén az általunk alkalmazott módszert, használják a vízelvezetésre. Megol-
dódott a Helle ház sorsa. Lebontásra kerül, és a mővészet oktatás a volt pártok házában kerül 
elhelyezésre.  
 
(Dr. Szabó Ákos alpolgármester úr 14.05-kor érkezett) 
 
Április 4-én az uszoda ügyében folytattunk tárgyalást Pestrıl érkezett szakemberekkel. Sajnos 
nagy a gond, mert az Alisca Bau-nak még mindig nem fizettek. 5-én Priger úrral, Bíró Zol-
tánnal, és Mórocz Zoltánnal a Saldo pénzügyi tanácsadó cégnél voltunk. Az iparőzési adó 
ügyében, jelen pillanatban a legjobb szakemberekkel tudtunk tárgyalni. Tárgyalást folytattunk 
a Triatlon verseny elıkészületeirıl. A verseny elıtti napokban lehetıség lesz arra, hogy a gye-
rekek is fel tudjanak készülni a biciklizésre. 11-én közvilágítás korszerősítés ügyében keres-
tek meg. Led-es lámpatestek kerülnének felszerelésre, és ez nagy megtakarítást jelente a vá-
rosnak. Abban maradtunk a megbeszélésen, hogy egy delegációval megtekintjük a ledes köz-
világítást Esztergomba, és megérdeklıjük, hogy mi a tapasztalat ez ügyben. Ez egy nagy be-
ruházásra lenne, melyre pályázni lehet. A közelben Véménden lesz majd ilyen ledes közvilá-
gítás. Erre a késıbbiekben visszatérünk majd. 13-án Rekom ülésen voltam.  
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
37/2011.(IV.14.) önkormányzati határozata 
 
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 
tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 226, 
228/2006.(XII.20.) KTH. számú, a 48/2010.(III.30.), 218/2010. 
(XI.30.), 10, 15, 18, 19, 20/2011.(II.10.), 21, 22/2011.(III.07.), 25, 27, 
28, 29, 30, 31, 32/2011.(III.10.), 33, 34, 35/2011.(III.23.), önkor-
mányzati határozata lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, az 
3, 4 és 5/2011.(III.21.) önkormányzati rendeletek kihirdetésérıl, a két 
ülés közötti tevékenységrıl szóló írásbeli tájékoztatót elfogadja, a 
megtett végrehajtási intézkedéseket jóváhagyja. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 198/2010.(XI.02.) önkormányzati ha-
tározat végrehajtásának határidejét 2011. november 30-ra módosítja.  

 
 
 
• Kérdések 
 
• Interpellációk, bejelentések 
 
 
Kérdés és interpelláció nem volt.  
 
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. Tájékoztató a városi köztemetı 2010. évi üzemeltetésével összefüggı bevételekrıl, 

kiadásokról 
 (42. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Nyakas Gábor ügyvezetı igazgató 
 
 
Szóbeli kiegészítés  
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk hosszasan tárgyalta az 
elıterjesztést. Kérdések merültek fel a bizottság tagjaiban. Nagyon magasnak tartjuk a sze-
métszállítás díját. Felmerült annak lehetısége, hogy esetleg a temetıben keletkezett hulladé-
kot szétválogatni és komposztálni. Szóba került, az is, hogy egy másik szolgáltató lényegesen 
olcsóbban végzi ezen szolgáltatást, és hogy szükséges lenne a költségek áttekintésére. Két 
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módosító javaslatot tett bizottságunk miszerint, a képviselı-testület a Panteon Kft-vel kötött 
kegyeleti közszolgáltatási szerzıdést még ebben az évben vizsgálja felül, valamint hogy a 
testület kérje fel a köztemetı üzemeltetıjét, hogy a temetkezéssel kapcsolatos költségeket 
tekintse át és vizsgálja meg annak lehetıségét, miként csökkenthetık ezek a költségek. 
 
K é r d é s :  
 
Bognár Jenı: A lényegesen olcsóbb szó mit jelent, és mennyivel olcsóbb? Engem is megke-
restek a lakosok közül, hogy a szolgáltatók árai között nagy a különbség.  
 
Nyakas Gábor: Ezzel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy a szolgáltatók árai között 
nincsen lényeges eltérés. Ha az adott árakat összeszámoljuk, akkor még mi jövünk ki olcsób-
ban. Lehet, hogy olcsóbbnak tőnik az elején, de mire a hozzátartozó megkapja a számlát, ad-
digra ez a különbség eltőnik, mivel a másik szolgáltató az elején nem ad tájékoztatást azokról 
a még jelentkezı díjakról, melyet a város temetı rendeletében meghatározott. Mi a hozzátar-
tozót errıl is tájékozatjuk. A szekszárdi árakhoz képest Bátaszéken a temetés olcsóbb. Sajnos 
a szemétszállítással kapcsolatban nincs lehetıség a komposztálásra, mert tele van üveg mé-
cses darabokkal, vagy dróttal, vagy mőanyaggal. Ez a probléma más temetıknél is jelentke-
zik, mondhatni ez országos probléma.  
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Az elmúlt évek során teljesen egyértelmő volt, hogy ha ott 
vagyunk egy családnál ahol elhunyt van, akkor a Panteont hívtuk, és önök szállították el a 
holtestet. Az utóbbi idıben, egyre többet fordul elı az, hogy a hozzátartozó azt kéri, hogy a 
másik szolgáltató hívjuk, mert 40 e Ft-tal olcsóbb az általános szolgáltatás, mint a Panteon 
Kft-nél. Egy hosszabb tárgyalást kellene, úgy gondolom folytatni, és utána helyzetbe hozni a 
lakosságot, hogy miért van a különbség, ha egyáltalán van különbség.  
 
Nyakas Gábor: Nem tudom elképzelni, hogy 40.000 Ft-tal olcsóbb lenne a szolgáltatatás más 
szolgáltatónál. Úgy gondolom, hogy valószínő nem tájékoztatják arról a hozzátartozókat, 
hogy azokat a díjakat is meg kell fizetni, amit rendeletében határozott meg az önkormányzat. 
Részemrıl semmi akadálya annak, hogy leüljünk és tárgyaljunk-e témában részletesen.  
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Én se értem, hogy a konkurens vállalkozás, hogyan tudja 
ennyire alacsonyan tartani az árakat. Egy tárgyalás keretén belül megoldást lehet találni a 
felmerült problémákra. Mi szeretnék a város költségeit is csökkenteni. A szemétszállítás díja 
is nagyon magas. Felmerült bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban a komposztálás lehetısége. 
Ezt a munkát közcélúak végezhetnék.  
 
Nyakas Gábor: Ez a szemét kezelési díj és ebbıl a díjból egy fillér sem a miénk. A komposz-
tálás országos szinten megoldatlan. Tele van a zöld hulladék mécses üveggel, koszorúdróttal, 
nem lehet szétválogatni.  
 
Dr. Bonnyai József: A háziorvos dolga intézkedni az elhunyt elszállítatásáról? 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Nem kötelezı. Váratlan halálesetnél a hozzátartozók nem 
képesek intézkedni ezért kérik, hogy mi hívjuk ki Panteont, vagy a másik szolgáltatót. A ha-
lott elszállítás díja is változó. Meg van határozva, hogy melyik intervallumban mennyibe ke-



 6  

rül az elszállítás, és sokan várják meg inkább azt az intervallumot, amikor olcsóbb a díj, és 
addig egy gyertya mellett virrasztanak az elhunyt mellett.  
 
Bognár Jenı: Egy korrekt tájékoztatást kellene adni a lakosság részére. Azt tudom, hogy a 
baleseti halálnál, vagy öngyilkosságnál ahova rendırt hívnak, akkor ezen eseteknél rendır 
hívja a Gyertyalángot, és ık szállítják el a holtestet.  
 
Fejes József: A szerzıdést felül kellene vizsgálni. A szerzıdésben szereplı összegeket is kü-
lön kellene választani, hogy mi tartozik pontosan a temetı üzemeltetéséhez. 
 
Nyakas Gábor: A részletes anyag, jegyzı úrnál megtalálható.  
 
Dr. Szabó Ákos: Látszik, hogy a kérdés sokrétő. Ezért kellene az egészet megvizsgálni, hogy 
a jelentkezı elınyök mibıl adódnak a másik szolgáltatónál, és hogyan tudjuk versenyképessé 
tenni a Panteon Kft. Miután ezt tisztáztuk, akkor a lakosság felé adjunk majd tájékoztatását, 
hogy nem pontosak azok az információk, hogy 40 e Ft különbség van a másik két szolgáltató 
között.  
 
Dr. Bonnyai József: Minél elıbb meg kellene vizsgálni a szerzıdést.  
 
Dr. Szabó Ákos: Nézzük meg a szerzıdést. A díjakat piaci alapon kell kezelni, és utána a 
lakosságot helyzetbe hozni.  
 
Dr. Bonnyai József: Ehhez a szolgáltatáshoz nekünk mindig saját erıt kell biztosítani.  
 
Bognár Jenı: Ez a kérdés foglalkoztatja a lakosságot. Bátaszéken a temetkezést a Panteon 
végzi. A szerzıdést áttekintését hozzuk elıre, hogy júniusig erre sor kerül, és utána a lakossá-
got tájékoztatni. Javaslom, hogy a pénzügyi bizottság javaslata egészüljön ki azzal, hogy júni-
us 30-ig a szerzıdést felül vizsgálja a testület.  
 
 
Az elhangzott módosító javaslat került megszavazásra, miszerint a képviselı-testület a Pan-
teon Kft-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerzıdést 2011. június 30-ig vizsgálja felül 
melyet képviselı-testület tagjai – egyhangúlag 8 igen szavazattal – elfogadtak. 
 
 
A PGB által elhangzott módosító javaslat került megszavazásra, miszerint felkéri a közteme-
tı üzemeltetıjét, hogy a temetkezéssel kapcsolatos költségeket tekintse át és vizsgálja 
meg annak lehetıségét, miként csökkenthetık ezek a költségek, melyet képviselı-testület 
tagjai – egyhangúlag 8 igen szavazattal – elfogadtak. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
38/2011.(IV.14.) önkormányzati határozata 
 
tájékoztató a városi köztemetı 2010. évi üzemeltetésével össze-
függı bevételekrıl, kiadásokról 

 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete;  

a)  a városi köztemetı 2010. évi üzemeltetésével összefüggı pénz-
ügyi elszámolást 1.634.6004.- Ft bevétel és 3.261.420.- Ft elszá-
molható kiadás figyelembe vételével elfogadja, egyben a 2010. 
évben keletkezett fenntartási különbözetet – 1.626.820.- Ft-ot – 
biztosítja a Panteon Kft. részére az önkormányzat 2011. évi költ-
ségvetésének általános tartalék kerete terhére.  

b) a képviselı-testület a Panteon Kft-vel kötött kegyeleti közszolgál-
tatási szerzıdést 2011. június 30-áig vizsgálja felül. 

c) felkéri a köztemetı üzemeltetıjét, hogy a temetkezéssel kapcsola-
tos költségeket tekintse át és vizsgálja meg annak lehetıségét, 
miként csökkenthetık ezek a költségek.  

 
Határidı: 2011. április 30.  
Felelıs:  Mórocz Zoltán irodavezetı 
 (a támogatás átutalásáért) 
 Skoda Ferenc jegyzı 
 (a közszolgáltatási szerzıdés felülvizsgálása) 
 
Határozatról értesül: Panteon Kft., Szekszárd 
                                  pénzügyi iroda 
                                  irattár 

 
 
2. Tájékoztató Bátaszék város Önkormányzat által létrehozott közalapítványok 2010. 

évi tevékenységérıl 
(41. sz. elıterjesztés) 

 Elıterjesztı: Kuratóriumi elnökök 
 
 
Szóbeli kiegészítés  
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: 
A beszámolók alapján megállapítható, hogy a maga területén mindenki maximálisan teljesí-
tett. Nem lehet összehasonlítani az alapítványok munkáját, hiszen van alapítvány, melynek 
munkája nagyon látványos és nem lehet nem észrevenni, hogy tevékenykedik; míg van, 
amelynek teljesen a háttérben zajlik a munkája. Utóbbiak tevékenysége viszont nélkülözhetet-
len a rászorulók számára. Mindenki teszi a dolgát a maga területén, s ez a beszámolókból is 
kiderült, így a beszámolókat bizottságunk elfogadásra javasolja.  
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Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: Az Árva Gyermekekért 
Közalapítvány beszámolóját bizottságunk tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Bognár Jenı: Mindegyik alapítvány munkája nagyon fontos. Köszönöm azt a munkát, amit 
végeznek. Végezzék továbbra is ilyen lelkesen, mert a városnak szüksége van erre.  
 
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 
39/2011.(IV.14.) önkormányzati határozata 

 
tájékoztató Bátaszék Város Önkormányzata által létrehozott 
közalapítványok 2010. évi tevékenységérıl 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az általa 
alapított a „Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó” Közala-
pítvány, a „Fundatio Pro Gimnasio” Közalapítvány, a „Bátaszéki 
Árva Gyermekekért” Közalapítvány, a „Bátaszék Város Közoktatási, 
Közmővelıdési és Mőemlékvédelmi” Közalapítvány, és a „Vicze 
János” Sport Közalapítvány 2010. évi tevékenységérıl szóló beszá-
molóit elfogadja. 
 
Határidı: 2011. április 30. 
Felelıs:  Skoda Ferenc jegyzı  
              (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: alapítványi kuratóriumi elnökök 

 
 
3. Az anyakönyvvezetéssel kapcsolatos egyes szabályokról és díjakról szóló rendelet-

tervezet megvitatása 
(40. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Takácsné G. Mária ig.-i szoc. csoportvezetı 

 
 
Szóbeli kiegészítés  
 
Takácsné G. Mária: 2011. január 1-jén hatályba lépett törvényi módosítás szerint az önkor-
mányzatnak rendeletben kell határozni a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munka-
idın kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályait. Emellett szabályozni kell a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidın kí-
vül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgálta-
tás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezetı részére fize-
tendı díj mértékét. A rendelet-tervezet szerint ezen díj az elıbbi esetben 9.000.- Ft, míg az 
utóbbi esetben 15.000.- Ft, plusz a kérelmezı által igényelt további szolgáltatások díjai.  
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B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Változatlan tartalommal elfogadásra 
javasolja bizottságunk a rendelet-tervezetet.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az anyakönyvvezetés-
sel kapcsolatos egyes szabályokról és díjakról szóló 6/2011.(IV.29.) önkormányzati rendeletet 
– egyhangúlag, 8 igen szavazattal,– megalkotta. 
 
 
 
4. Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete támogatási kérelme 

(43. sz. elıterjesztés)  
Elıterjesztı: Takácsné G. Mária ig.-i szoc. csoportvezetı 

 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A megyei egyesület ez évi 
mőködési kiadásaihoz kéri az önkormányzat anyagi támogatását. A tavalyi évben 10 db gya-
logos bejelentkezı távadó vásárlásával támogatta a város a helyi Láncszem egyesületet. A 
megyei szervezetnek 1-2 bátaszéki tagja van. Bizottságunk nem javasolja a megyei egyesület 
támogatását.  
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Egyetértettünk a szociális bizottság 
javaslatával. Bizottságunk nem javasolja a megyei szervezet támogatását.  
 
Bognár Jenı: A bátaszéki egyesületnek lehetısége van a közmővelıdési alapítványhoz pá-
lyázatot benyújtani.  
 
 
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 
40/2011.(IV.14.) önkormányzati határozata 
 
a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének támogatá-
si kérelmérıl  
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vakok és 
Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete (7100 Szekszárd, Hunyadi u. 
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4.,) támogatási kérelmét megvitatta, és az önkormányzat 2011. évi 
költségvetési helyzetére való tekintettel a támogatási kérelmet nem áll 
módjában támogatni.  
 
Határidı: 2011. április 30. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
               (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesü-

lete 
                            irattár 

 
 
5. Könyvvizsgálói feladatok ellátásáról szóló szerzıdés jóváhagyása 

(44. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  

  
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk változatlan tartalom-
mal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
Bognár Jenı: Nagyon sok segítséget kapunk Priger úrtól nem csak könyvvizsgálói területen. 
Elég sok városban végzi ezt a feladatot. A megyében a szakmát tekintve ı a legelismertebb.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
41/2011.(IV.14.) önkormányzati határozata 

 
Priger József könyvvizsgálói megbízásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. §-ának (3) bekez-
désében foglaltak alapján; 
 
a.) az önkormányzati könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2011. má-

jus 01-jétıl az önkormányzatra vonatkozó könyvvizsgálati köte-
lezettség fennállásáig, de legfeljebb 2015. április 30-ig Priger Jó-
zsef (7100 Szekszárd, Mikes u. 24.) okleveles könyvvizsgálót 
bízza meg havi bruttó 110.000.- Ft díjért. 

b.) a jegyzıkönyv mellékletét képezı szerzıdést jóváhagyja, egyben 
felhatalmazza a város polgármesterét a szerzıdés aláírására. 
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c.) egyúttal a 64/2008.(IV.29) KT határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidı: 2011. április 30.  
                (szerzıdés aláírására) 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: Priger József  
                                  pénzügyi iroda 
                                  irattár 

 
 
 
6. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme 
 (45. sz. elıterjesztés) 

Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı  
 
Bognár Jenı: Múlt hét pénteken itt volt Marian Kotora, Nagysalló polgármestere, akivel be-
szélgetnünk néhány órát. A legutóbbi választás után Marian nehéz helyzetbe került. Ugyan 
megválasztották, de a testülete szlovák többséggel bír. Nehéz helyzetben vannak, mert a ma-
gyar iskolát be akarják zárni. Szerencsétlen helyzet, hogy van egy szlovák iskola ahol a peda-
gógusok jutalmat, kapnak jutalom után, s van egy magyar iskola ahol még a béreket, sem fize-
tik rendesen a tanároknak. Nincsenek könnyő helyzetben. Mi a magunk módján ezzel a mini-
mális összeggel tudunk segíteni, és azzal, hogy nyáron a szlovákiai magyar gyerekeket elvisz-
szük Balatonszepezdre. Már évek óta támogatjuk a Rákóczi szövetséget 50.000 Ft-tal annak 
érdekében, hogy ezen támogatásból a Nagysallóban élı magyar családok részesüljenek.  
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: 
Valójában a Rákóczi Szövetség minden évben, a Szlovákiában, magyar iskolában beíratandó 
gyerekeket igyekszik támogatni egyszeri támogatással, és ehhez kérik az önkormányzat segít-
ségét. A határozati javaslatban mi külön kérjük, hogy a Nagysallóban élı családokat támogas-
sák az 50.000 Ft-ból. A bizottság a határozati javaslatot változtatás nélkül elfogadásra javasol-
ja. 
 
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 
42/2011.(IV.14.) önkormányzati határozata 
 
a Rákóczi Szövetség támogatásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Rákóczi 
Szövetség (Budapest, Szász Károly u. 1. IV/1; bankszámla szám: 
OTP Bank 11705008-20488172) támogatási kérelmét megvitatva, a 
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városi önkormányzat 2011. évi költségvetése terhére 50.000.- Ft visz-
sza nem térítendı támogatást biztosít a Szövetség részére, a felvidéki 
– elsısorban Nagysallói – magyar családok gyermekeinek magyar is-
kolába történı beíratása támogatása érdekében. 
 
Határidı: 2011. április 30. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
               (a határozat megküldéséért) és 
                Mórocz Zoltán pü.-i irodavezetı 
                (a támogatás átutalásáért) 
 
Határozatról értesül: Rákóczi Szövetség 
                                 pénzügyi iroda, irattár 

 
 
 
7. A Bátaszék, Budai u. 35-37. szám alatti ingatlanban ingatlanrész megvásárlásával 

kapcsolatos elıszerzıdés jóváhagyása 
 (46. sz. elıterjesztés) 

Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  
 
Szóbeli kiegészítés  
 
Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok: A város megvásárolta az ipartestülettıl az irodahelyisé-
get, mely a zöld házban található. A képviselı-testület 8 millió Ft-ért vásárolta meg és a tulaj-
donjog bejegyzésre került. Ezután, derült ki, hogy a 15,85 m2 alapterülető horgászbolt csak 
2,7 m2 nagysággal szerepel a megvásárolt ingatlanban. A 13,15 m2 még mindig a társasház 
közös tulajdonában van. A lakóközösség megállapodott az ingatlanrész eladásáról 50.000 
Ft/m2 áron. A horgászbolt idıközben az önkormányzat használatába került. A bérleti szerzı-
dés megkötésre került. Annak érdekében, hogy végre a teljes ingatlan átkerülhessen az ön-
kormányzatunk tulajdonába, feltétlenül szükség lenne a horgászbolt helyiség fennmaradó ré-
szének a megvásárlására, másrészt ezáltal az önkormányzatnak egy komoly értékő ingatlaná-
nak a  tulajdonjogát tisztáznánk végleg. Az elıszerzıdést mindenképpen el kellene fogadni, és 
utána kerülhet majd sok a társasház alapító okiratának módosítására.  
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Tárgyaltuk az elıszerzıdést. Bizott-
ságunk a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
K é r d é s :  
 
Bognár Jenı: Ez mikorra realizálódik?  
 
Dr. Bonnyai József: Pontos határidıt nem tudok mondani. Év végére talán átfut. A mi teen-
dınk annyi, hogy elfogadjuk az elıszerzıdést, és ez után kerül sor a vázrajz és az alapító ok-
irat módosítására.  
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
43/2011.(IV.14.) önkormányzati határozata 

 
a Bátaszék, Budai u. 35-37. szám alatti ingatlanban ingatlanrész 
megvásárlásával kapcsolatos elıszerzıdés jóváhagyááróla 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete meg kívánja 
vásárolni a Bátaszék Budai út 35-37. szám alatti társasházban találha-
tó 15,85 m2 térmértékő horgászbolt területébıl 13,15 m2 térmértékő 
területrészt 50.000.- Ft/m2 vételáron (összesen: 657.500.- Ft), mely 
jelenleg a társasház közös tulajdonába tartozik.  

A képviselı-testület ennek érdekében a határozat mellékletét képezı 
adásvételi elıszerzıdést jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgár-
mestert annak aláírására. 
 
Határidı: 2011. április 30. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: társasház közös képviselıje 

                       pénzügyi iroda 
                                   irattár 

 
 
8. Oktatási intézmények beruházási többlet igénye 

(47. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  

 
Szóbeli kiegészítés  
 
Adorjáni Márta:  Valamennyi oktatási intézményét a bölcsıdétıl a gimnáziumot beruházás 
befejezés elıtt áll. Óvoda-bölcsıde környékén növényzettelepítés, füvesítés ez 2.004.650 Ft, 
az általános iskolánál új aulai részen bútorvásárlás 5.621.826 Ft, gimnáziumnál fölszinted 
épület elbontása, kerítésépítés, térburkolat átépítése 3.783.424 Ft. Összesen bruttó 14.262.375 
többlet igény finanszírozásához pénzügyi fedezet biztosítása szükséges még. Ehhez még hoz-
zájön a gimnáziumnál a melléképület lebontása mely összesen 1.962.500 Ft. Felmerült a par-
kolók térkıvel történı leburkolása ezt megvizsgáltuk. A csak zúzottköves burkolatlan felület 
610 m2 nagyságú, ebbıl 400 m2 a parkoló, 210 m2 az út felülete. A kért árajánlatok szerint a 
burkolat kiépítése 4.501.061 Ft-ba kerülne. Úgy gondoljuk, hogy az udvarokat összekötı út-
szakaszon mivel csak esetenként elıforduló gépjármő forgalomra elég lenne csak egy henge-
relt murvás út felület kialakítás. Ennek költsége 210 m2 felületre számítva 1413 Ft/m2 áron 
296.730 Ft lenne. A parkoló esetében a hengerelt gránit murvát nem javasolnánk mivel a par-
kolóba folytonos a gépjármő forgalom. A 400 m2 –es parkoló térkövezésének költsége 
2.978.800 Ft. Ha a testület úgy dönt, hogy nem tudja finanszírozni az út és parkoló térkövezé-
sét akkor is legalább az út gránit murvás kialakítását el kellene végezni.  
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B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Egyetértünk a pótmunkák elvégzé-
sével. Bizottság támogatja a pótelıirányzat kifizetését. Az elmúlt ülésen bizottságunk felvetet-
te a parkolók térkıvel történı leburkolását, és hogy ehhez kérjen árajánlatot a hivatal. Az ár-
ajánlatok megismerése után bizottságunk a 2. számú határozati javaslat b.) változatát támogat-
ja, miszerint az általános iskola udvarán lévı zúzottkı terítéső parkoló és út szilárd burkolatá-
nak térkıvel történı kiépítését nem tudja támogatni. Bizottságunk továbbá egy új határozati 
javaslatot terjeszt elfogadásra, miszerint udvari játékok vásárlását határozza el a B-A-P MOK 
Városi Óvoda Bölcsıde intézményének udvarára elhelyezés céljából. A bölcsıdei játékok 
vásárlásához bruttó 900.000 Ft-ot biztosítson a testület pótelıirányzatként a B-A-P MOK 
számára az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tartalék kerete terhére. 
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Bognár Jenı: Dr. Somosi Szabolcs vetette fel azt, hogy vizsgáljuk meg az iskola udvarának 
térkıvel történı burkolását. Hatalmas összeget jelent, így most erre nem igazán van lehetısé-
günk. A játékokkal kapcsolatban, a szülık kerestek meg és jelezték, hogy a bölcsıdébe udvari 
játékokat kellene vásárolni. Ez valóban elmaradt sajnos. A volt bölcsıdében megnéztük a 3 
udvari játékokat, hogy melyiket lehet felújítani és elhelyezni az új bölcsıde udvarán, ebbıl 
egy használhatatlan. A felújított régi játékok hamarosan felállításra kerülnek.  
 
A PGB által elhangzott módosító javaslat került megszavazásra, miszerint a képviselı-testület 
udvari játékok vásárlását határozza el a B-A-P MOK Városi Óvoda Bölcsıde intézményé-
nek udvarára elhelyezés céljából. A bölcsıdei játékok vásárlásához bruttó 900.000 Ft-ot 
biztosítson a testület pótelıirányzatként a B-A-P MOK számára az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének tartalék kerete terhére., melyet képviselı-testület tagjai – egyhangúlag 8 
igen szavazattal – elfogadtak. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
44/2011.(IV.14.) önkormányzati határozata 
 
Oktatási intézmények beruházási többletigényérıl 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı testülete a BAP MOK 
intézménye Bátaszéki Óvoda-Bölcsıde, Kanizsai Dorottya Általános 
Iskola és a II. Géza Gimnázium intézményegységei folyamatban lévı 
bıvítési felújítási munkáinál jelentkezı többletigények fedezésére 
bruttó 16.224.875 Ft összeget határoz meg, jelen határozat mellékle-
tét képezı munkanemenkénti bontásban, mely összeget a Képviselı-
testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános tarta-
lék keretének terhére biztosít pótfinanszírozásként intézménye a BAP 
MOK számára. 
 
A képviselı-testület megbízza a pénzügyi irodát a szükséges intéz-
ményi finanszírozás biztosítására. 
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Határidı: 2011. április 30. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: BAP MOK fıigazgatója 
      Építési és Városüzemeltetési iroda 
      Pénzügyi iroda 
 

Melléklet 44/2011 (IV.14.) Önkormányzati határozathoz oktatási intézmények beruházási többletigénye 
 

óvoda-bölcsıde: parképítés     anyag+díj összesen (nettó összeg) 
(növényzet telepítése, faültetés, füvesítés)            2.004.650 Ft 
               óvoda-bölcsıde összesen:        2.004.650 Ft  
 
Kanizsai Dorottya: „D épület” aula 
Általános Iskola - öltözı szekrények                         1.065.600 Ft 
   - egyedi fa ülıpadok              1.747.200 Ft 
   - ruhatári pult                 323.500 Ft 
   - egyoldali háttámlás öltözıpad                 50.000 Ft 
   - guruló ruhatári fogas                146.100 Ft 
   - „C” épület iskolakonyha  
     szellızı rendszer bıvítése           2.289.426 Ft 
      általános iskola összesen:      5.621.826 Ft 
 
II. Géza Gimnázium: 
   - beltéri ajtók cseréje tantermeknél          1.151.250 Ft 
   - téglakerítés                369.600 Ft 
   - wc blokk átalakítás (mozgáskorlátozott wc)                406.672 Ft 
   - térburkolás (II. Géza fal elıtt, Nyéki u.-i járda)        1.855.902 Ft 
              gimnázium összesen:    3.783.424 Ft 
 
   nettó összesen:                         11.409.900 Ft  
   ÁFA 25%:              2.852.475 Ft 
   bruttó összesen:                        14.262.375 Ft 
 
                   anyag+díj összesen (nettó összeg) 
   - az épület udvari földszintes 

  bontásának költsége                930.000 Ft 
   - kerítés építés Nyéki utcai oldalon +   
     Keleti telekhatáron     640.000 Ft 
       bontás+kerítés építés összesen:         1.570.000 Ft 
       ÁFA 25%               392.500 Ft 
       bruttó összesen:           1.962.500 Ft 
 
    beruházási többletigény mindösszesen:           16.224.875 Ft 
 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
45/2011.(IV.14.) önkormányzati határozata 
 
a Kanizsai Dorottya Általános Iskola udvarán történı burkolat-
építéstıl 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tekintettel az 
önkormányzat pénzügyi helyzetére a BAP MOK intézményegységé-
nek a Kanizsai Dorottya Általános Iskola udvarán lévı zúzottkı terí-
téső parkoló és út szilárd burkolatának térkıvel történı kiépítését 
nem tudja támogatni. 
 
Határidı: 2011. április 30. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: BAP MOK fıigazgatója 
      építési és városüzemeltetési iroda 
       pénzügyi iroda 
                                    irattár 

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

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
46/2011.(IV.14.) önkormányzati határozata 
 
Bölcsıdei játékok vásárlásához pótelıirányzat biztosítása 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete udvari játé-
kok vásárlását határozza el a B-A-P MOK Városi Óvoda Bölcsıde 
intézményének udvarára (bölcsıdei rész) elhelyezés céljából. A kép-
viselı-testület a bölcsıdei játékok vásárlásához bruttó 900.000 Ft-ot 
biztosít pótelıirányzatként a B-A-P MOK számára az önkormányzat 
2011. évi költségvetésének tartalék kerete terhére. 
 
A képviselı-testület megbízza a B-A-P MOK fıigazgatóját, hogy 
gondoskodjon a bölcsıdei játékok beszerzésérıl.  
 
Határidı: 2011. május 30. 
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül: B-A-P MOK fıigazgatója 
   Pénzügyi iroda 
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9. Kivitelezı, mőszaki ellenır kiválasztása Kövesdi partfal stabilizációs munkáihoz 
(48. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı  

 
 
Szóbeli kiegészítés  
 
Adorjáni Márta:  A 2010. tavaszi, nyár elejei rendkívüli csapadékos idıjárás következtében 
Kövesden a Tanya utcában bekövetkezett partmozgás stabilizációjához, melyhez vis maior 
pályázaton nyert támogatást az önkormányzat, kivitelezı és mőszaki ellenır kiválasztása az 
önkormányzat felkérésére benyújtott ajánlatok alapján. A kivitelezési munkát az Alisca Bau 
Zrt. végzi majd. Két 500.000 Ft-os ajánlat érkezett be. Kérem a testületet, hogy a Sebiber Bt. 
ajánlatát fogadja el.  
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk javasolja, hogy a 
Sebiber Bt. árajánlata kerüljön elfogadásra. 
 
K é r d é s :  
 
Bognár Jenı: Az Alisca Bau mikor tud felvonulni?  
 
Adorjáni Márta: A jövı héten kezdik a munkát.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
47/2011.(IV.14.) önkormányzati határozata 

 
Bátaszék – Kövesd, Tanya u. 2333/5 hrsz-ú közúton bekövetke-
zett partfalmozgás stabilizációs munkáinál kivitelezı és mőszaki 
ellenır kiválasztásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bátaszék-
Kövesd, Tanya u. 2333/5 hrsz.-ú közúton bekövetkezett partfalmoz-
gás stabilizációs munkáinál a kivitelezési munkákra vonatkozóan az 
Alisca Bau Zrt. bruttó 16.182.250 Ft összegő árajánlatát fogadja el, 
míg a mőszaki ellenırzési teendık ellátására vonatkozóan a 
SEBIBER Építıipari és Kereskedelmi Bt. bruttó 500.000 Ft összegő 
árajánlatát fogadja el. 
 
A képviselı-testület megbízza a város polgármesterét, mint a pályá-
zat és a projekt hivatalos képviselıjét, a mőszaki ellenıri és a kivite-
lezési szerzıdések az Önkormányzat nevében történı aláírásával. 
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Határidı: 2011. április 30. 
Felelıs:  Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: SEBIBER Bt  
                                   Alisca Bau Zrt. 
                                   építési és városüz. iroda 
                                   pénzügyi iroda 
   irattár 

 
 
 
 

10. Állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezésével kapcsolatban 
(49. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  

 
 
Szóbeli kiegészítés  
 
Takácsné G. Mária: A helyi önkormányzati törvény értelmében a képviselı-testületnek vé-
leményeznie kell a megyei gyógypedagógiai feladatokat ellátó intézmények átszervezésével 
kapcsolatos megyei közgyőlési elıterjesztést. Az elképzelés szerint a dombóvári Móra Ferenc 
Általános Iskola a már mőködı Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tagin-
tézménye lesz.  
 
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: 
Bizottságunk támogatja, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
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 
48/2011.(IV.14.) önkormányzati határozata 

 
állásfoglalás megyei önkormányzati intézmények átszervezésével 
kapcsolatban 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdésének k.) 
pontjában kapott jogkörében eljárva támogatja a Tolna Megyei Ön-
kormányzat azon szándékát, hogy a dombóvári Móra Ferenc Általá-
nos Iskola az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
tagintézménye legyen. 
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Határidı: 2011. április 25. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
 (a határozat megküldéséért) 
                
Határozatról értesül: TM. Önk. Közgyőlésének Elnöke 
                                    irattár 

 
 
 
11. Bátaszék Sport Egyesület támogatási kérelme 

(50. sz. elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester  

 
Szóbeli kiegészítés  
 
Mórocz Zoltán: A karate szakosztály vezetıjével kérelmet fogalmaztunk meg, melyben kér-
jük, a szakosztály támogatását annak érdekében, hogy ismételten komoly nemzetközi ered-
ményeket tudjanak produkálni fiataljainkkal, és városunk hírnevét tovább öregbíthessék. A 
szakosztály a sikerei alapján lehetıséget kapott a Magyarországi Wado-ryu Karate Szövetség-
tıl, hogy két olyan fontos rendezvényre sportolókat delegáljon. Ez a delegálás nagyon megha-
tározó a szakosztály életében. Az elsı ilyen rendezvény a WUKF nevő világszervezet világ-
bajnoksága, melyet 2011. május 27-29-én rendeznek meg Olaszországban Lugano városban. 
Az idén 4 versenyzı kap felvételt a szövetségi válogatottba. Ehhez a versenyhez 400 e Ft-ot 
kérnénk. A másik verseny melyet szintén a WUKF Szövetség rendez 2011. október 7-9-én 
Gyırben rendezi meg a kadet és junior Európa bajnokságot. Erre 15 versenyzıvel mennénk. 
Ehhez 300 e Ft támogatást kérnénk. Az önkormányzati támogatás mellett nagyon sok támoga-
tást nyújtanak a szülık, és a támogatóink. A sportolók a kemény felkészülés mellett saját, 
illetve szüleik anyagi hozzájárulását sem sajnálva szeretnének kijutni a leírt nemzetközi ver-
senyekre, ami eddigi munkájuk megkoronázása lehet. Kérem a testületet, támogassa a határo-
zati javaslatot.  
 
B i z o t t s á g o k  v é l e m é n y e : 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk egyetért a Karate 
szakosztály támogatásával. Javasoljuk a 700.000 Ft támogatási összeg biztosítását a szakosz-
tály részére.  
 
Bognár Jenı: Számomra nagyon példa értékő munkát végez Nagy Ákos. Nagyon sok gye-
rekkel foglalkozik. A gyerekeket versenyre viszik, ehhez szülıi segítségre is szükség van. A 
támogatási összeget én is javaslom, nagyon jó helyre megy. Szeretném ezt a fiatalembert pél-
daképpé állítani a pedagógusok elé. Nagyon ritka az ilyen testnevelı tanár.   
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
49/2011.(IV.14.) önkormányzati határozata 

 
Bátaszék Sport Egyesület támogatásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bátaszék 
Sport Egyesület (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. adószám: 
19952819-1-17, bankszámla szám: Bátaszék és Vidéke Takarékszö-
vetkezet 70400012-10106619) támogatási kérelmét megvitatva a vá-
rosi önkormányzat 2011. évi költségvetés általános tartaléka terhére 
700 000.- Ft vissza nem térítendı céltámogatást biztosít az egyesület 
Karate szakosztálya részére, a WUKF világszervezet által szervezett 
Világbajnokság 2011. május 27-én Olaszországban, illetve a Gyırben 
2011. október 7-én megrendezésre kerülı Európa Bajnokság költsé-
geinek részbeni finanszírozására. 
 
Határidı: 2011. április 30. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
               (a határozat megküldéséért) és 
                Mórocz Zoltán pü.-i irodavezetı 
                (a támogatás átutalásáért) 
 
Határozatról értesül: Bátaszék Sport Egyesület elnöke  
                                   pénzügyi iroda 
                            irattár 

 
 
 
Bognár Jenı: Április 28-án rendkívüli testületi ülés lesz, elıtte összevont bizottsági ülésekre. 
Erre a zárszámadás elfogadása miatt lesz szükség, mert április 30-ig a rendelet el kell fogadni 
a testületnek. Április 16-án színházi elıadás lesz a mővelıdési házban, aki tud vegyen részt az 
elıadáson. 17-én pedig a Passió játék kerül elıadásra. Mindenkinek áldott békés húsvéti ün-
nepeket kívánok.  
 
 
 
Mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt, így a testületi ülést Bognár Jenı polgármester úr 
16 órakor bezárta. 

 
 
 

kmf. 
 
 
 

 
 Bognár Jenı Takácsné G. Mária 
 polgármester ig.-i szoc. csoportvezetı 
  jegyzı helyett 
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