
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselı-testülete 
 
 
 
Szám: 1076-8/2011./TT. 
 
 

J e g y zı k ö n y v  
 
 
Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 16.45 

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

 Dr. Szabó Ákos, Dr. Bonnyai József, Dr. Somosi Szabolcs, Péter Géza, Fejes 
József, Partiné Harcsa Magdolna, képviselık (összesen: 7 fı) 
 

Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı) 
 

Tanácskozási joggal megjelent: Skoda Ferenc jegyzı, 
 Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı,  
 Adorjáni Márta építési és városüzemeltetés irodavezetı, 
 Sági Lajosné könyvtárvezetı, 
 Riglerné Stang Erika mővelıdési ház igazgaja, 
 Kiss István Lászlóné óvodavezetı, 
 Kemény Lajos B-A-P MOK fıigazgató, 
 Mészáros István általános iskola igazgatója, 
 Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezetıje, 
  
 
  
Bognár Jenı polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapít-
ja, hogy a testület határozatképes, mivel 7 képviselı jelen van. Ezután, javaslatot tesz arra 
vonatkozóan, hogy a napirendi pontok a meghívóban szereplı sorrendben kerüljenek tárgya-
lásra, továbbá, 1 napirend kerüljön felvételre.  

 
5. Fodermayer Vilmos önkormányzati tulajdonú föld vásárlási kérelme 

 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatok alapján – egyhangúlag, 6 igen 
szavazattal - az alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
 
 
N a p i r e n d i  p o n t o k :  
 
1. Az önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása 
 (52. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
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2. Táboroztatáshoz önkormányzati támogatás megállapítása 
 (51. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
 
3. SALDO árajánlat megvitatása az iparőzési adó vizsgálat megbízásához 
 (54. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
4. a TIOP-1.1.1-07/1-2008-1067 „A jövı iskolái Bátaszéken” pályázat közbeszerzési 

felhívás jóváhagyása 
 (53. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
5. Fodermayer Vilmos önkormányzati tulajdonú föld vásárlási kérelme 
 (55. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
 
 
 
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 2010. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása 
 (52. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
Szóbeli kiegészítés  
 
Mórocz Zoltán: A testületnek a 2010. évi zárszámadási rendeletet. A zárszámadási rendelet 
teljes egészében elkészült. A könyvvizsgáló úr is átnézte az anyagot és a jelentésben elfogadó 
javaslatot tett. A bevételek tekintetében a módosított elıirányzat 3.218.439 e Ft ebbıl a telje-
sítés 3.013.458 e Ft, ez 93,6 %-os teljesülést jelent. 205 millió elmaradás van a tervezett elıi-
rányzathoz képest. A bevétel elmaradásnál meg kell említeni, hogy ezek leginkább a beruhá-
zásokhoz kapcsolódó pályázati pénzeknél vannak. Betervezetünk az iskola integrációs projek-
tet teljes összegben 2010-re és ebbıl még 2011-re húzódott át kiadás és bevételi rész egyaránt. 
Látszik, hogy az elmaradásból 114 millió Ft az átvett pénzeknél adódik. A mőködési bevéte-
leknél 36 millió Ft-os elmaradás technikai jellegő, ez is a beruházáshoz kapcsolódik. Egyéb 
területeken a bevételeink a tervezettnek megfelelıen alakultak. 300 millió Ft-os hitelt állítot-
tunk be, és 216 millió Ft-ot hívtunk le, mert 83 millió Ft itt is áthúzódik a 2011-es évre. A 
kiadások 91,74 %-ban teljesültek. A bevételekbıl jobban realizáltunk. Bevételeknél 205 mil-
lió Ft-os elmaradás van az elıirányzathoz képest, a kiadásoknál pedig 278 millió Ft. Összes-
ségében megfelelıen alakultak a számaink. Kiadásoknál a lehetıségekhez képest próbáltunk 
szigorúan gazdálkodni. Bérelıirányzatból 6,7 millió Ft maradt meg a hozzá kapcsolódó járu-
lékoknál 4,8 millió Ft. Dologi kiadásoknál 722.452 e Ft teljesült, a 798.586 e Ft-tal szemben. 
A teljesülés 90,5%. A bevételeknél már említett a beruházásokhoz kapcsolható fordított ÁFA 
összegei jelentıs tételt képviseltek ezen kiadási jogcímen ez 218.827 e Ft. Felújítások terüle-
tén 451 millió Ft-hoz képest 269.223 e Ft a teljesülés, itt 182 millió Ft-os elmaradás van, ez 
áthúzódó tétel. Beruházásoknál 986 millió Ft teljesült. Összességében ilyen gazdálkodás mel-
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lett a pénzmaradvány is a lehetıségekhez képest megfelelı szinteket ért el, mintegy 97.650 e 
Ft a módosított pénzmaradvány, de ez kötelezettséggel terhelt összeg. Az önkormányzati va-
gyon tekintetében jelentıs változás állt be az elmúlt év adataihoz képest. Az eszköz oldalon az 
elızı évben a vagyon 2.704.148 e Ft intézményekkel együtt. Évvégén a vagyon 3.613.794 e 
Ft volt, itt 909,5 millió Ft-tal nıtt 2009-hez képest. Ez a növekmény a befektetett eszközöknél 
jelentıs tétel, a forgó eszközöknél 2009. év végén 246 millió Ft volt az összevont bankszámla 
egyenleg, míg 2010. végén ez 92.208 e Ft-ban realizálódott. Ez 153,5 millió Ft-tal csökkent a 
likvid készpénzállomány. A likviditásunk jelentısen romlott az elızı idıszakhoz képest. A 
vagyon nagymértékben nıtt, de ez inkább befektetett eszközökben jelenik meg. A forrás olda-
lon a kötelezettségeink jelentıs mértékben növekedtek, ez 419 millió Ft-ról 723 millió Ft-ra 
növekedett, de ha összehasonlítom, hogy 909 millióval nıtt a vagyon, és abból a forrás olda-
lon 304 millió Ft-tal a kötelezettség, akkor ez nem rossz arány. A beruházások nagy részét 
valamilyen saját forrásból tudtuk megtenni. A 300 millió Ft-os hitel megjelenik valamilyen 
formában a kötelezettségeink között. Ez igen szép teljesítmény és sok önkormányzat elfogad-
ná az ilyen jellegő vagyon növekményt.  
 
Skoda Ferenc: A zárszámadási rendelet elfogadását megelızıen is egyeztetést kell elfogadni. 
A cigány kisebbségi önkormányzat a mai napon elfogadásra javasolta az önkormányzat zár-
számadását az 5/2011.(IV.28.) CKÖ számú határozatával, míg a német kisebbségi önkor-
mányzat a 8/2011.(IV.26.) NKÖ számú határozatával. A rendelet 25. számú melléklete mely 
ellenırzési jelentést tartalmaz 2010. évre vonatkozóan. Az államháztartási törvénynek megfe-
lelıen igyekeztünk összefoglalni azokat az ellenırzéseket, melyet az önkormányzatnál és a 
különbözı költségvetési szerveinél és intézményeinél folytattak. Ezek két csoportra bontha-
tók. Egyrészt azokra, melyet a Kistérségi társulás belsı ellenırzési csoportja végzett, a másik 
pedig külsıs ellenırzések voltak. Itt lehetett olvasni a törvényességi hatóság által, a közigaz-
gatási hivatal, a megyei jogú város által lefolytatott ellenırzéseket, és itt találhatók az 
ÁNTSZ-es ellenırzések, azok megállapításait, és a megállapításokra tett intézkedéseket.  
 
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 változtatás nélkül el-
fogadásra javasolja 2010. évi zárszámadási rendeletet.  
 
Partiné Harcsa Magdolna a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: 
Bizottságunk elfogadásra javasolja 2010. évi zárszámadási rendeletet.  
 
Partiné Harcsa Magdolna a Szociális Bizottság elnökhelyettese: A bizottság változtatás 
nélkül elfogadásra javasolja 2010. évi zárszámadási rendeletet.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 
2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2011.(V.06.) önkormányzati rendeletet – 
egyhangúlag - 7 igen szavazattal,– megalkotta. 
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2. Táboroztatáshoz önkormányzati támogatás megállapítása 
 (51. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
 
 
Szóbeli kiegészítés  
 
Skoda Ferenc: Egyeztettünk fıigazgató úrral. Felvázolta, hogy Balatonszepedre és Fadd-
Domboriba hány gyerek megy. A Kft. ajánlata alapján kiszámolták az egy fıre jutó költséget. 
1.200 Ft/fı/napra jött ki az összeg, így összesen 654 e Ft-ot javaslunk a nyári táboroztatásra.  
 
 
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 elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk támogatja határozati 
javaslatot.  
 
K é r d é s :  
 
Bognár Jenı: Hány nagysallói gyermeket érint?  
 
Kemény Lajos: 12 gyermeket érint Nagysallóból. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
50/2011.(IV.28.) önkormányzati határozata 

 
a 2011. évi iskolai táboroztatáshoz önkormányzati támogatás 
megállapításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete: 
 
1.) az önkormányzat 2011. évi költségvetésének terhére –

intézményfinanszírozásként - legfeljebb 654.000.- Ft erejéig 
1.200.- Ft/tanuló/nap támogatást biztosít, a B-A-P MOK Kani-
zsai Dorottya Általános Iskola intézményegység bátaszéki ál-
landó lakóhelyő azon tanulói és azon nagysallói gyermekek ré-
szére, akik 2011. nyarán az intézmény által szervezett balaton-
szepezdi és fadd-dombori üdülésen vesznek részt. 

 
2.) egyúttal a 31/2010.(III.02.) önkormányzati határozatot hatályon 

kívül helyezi. 
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Határidı: 2011. május 10.  
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı (a határozat elküldéséért) és 
               az ált. isk. intézményegység vezetıje (az üdültetésért) 
 
Határozatról értesül: ált. isk. intézményegység vezetı 
                 oktatási referens 
                                   pénzügyi iroda 
                                   irattár 

 
 
 
3. SALDO árajánlat megvitatása az iparőzési adó vizsgálat megbízásához 
 (54. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
Szóbeli kiegészítés  
 
Mórocz Zoltán: Április elején polgármester úrral, könyvvizsgáló úrral, és Dr. Bíró Zoltán 
úrral együtt személyesen tárgyaltunk SALDO pénzügyi és tanácsadó Zrt. a Strabag ellenırzé-
sével kapcsolatban. Felhatalmazása volt polgármester úrnak, hogy külsı segítséget vegyünk 
igénybe az ellenırzéshez, mert ez elég komoly feladat, mely a helyi csoport képességeit meg-
haladja. A Saldo a tárgyalás után ajánlatot tett, hogy a Strabag ellenırzéssel kapcsolatban a 
2010. évi helyi iparőzési bevallás formai felülvizsgálatát elvégzi, és az alvállalkozói szerzıdé-
seket is átnézi. Javaslatot tesznek az ellenırzés elvégzésére. Kaptunk egy olyan szakmai anya-
got, mely segítségével a Strabagnak választ küldtünk, hogy nem állunk késedelembe. A sza-
bályok alapján segítettek egy levél összeállításában, melyet elküldtünk a Strabagnak, melynek 
lényege, hogy 2010-be nem szőnt meg, mint cég, csak az itteni telephelyét szüntette meg. İ 
beadta a bevallását szeptemberbe, de nekünk a határidı 2011. május 31-e. Az ellenırzési 
igényt továbbra is fent tartjuk. Leírtuk, hogy az idegen nyelvő alvállalkozói szerzıdések for-
dítását kértük be. Bíztattak bennünket a Saldo cégnél. Esélyt látnak arra, hogy bizonyos pénz-
összeghez jutunk az ellenırzés során. Ennek ára van, az elsı munkafázisra 480 e Ft+áfa ösz-
szegre tettek ajánlatot. Az alatt lévı ár az elég húzós, hogy a további munkákra vonatkozóan 
kedvezményesen napi átalány áruk van 120 e Ft+áfa/nap. A 480 e Ft-ot kellene egyenlıre a 
testületnek támogatni. A másik árra pedig a késıbbiekben kellene visszatérni.  
 
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 tárgyalta az elıterjesz-
tést. A határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Bognár Jenı: A tanácsnok úrnak a javaslatát meghallgatva az elsı lépést megtettük. Elég 
komoly kapcsolatrendszerrel rendelkezı céggel állunk szembe. Az javasolnám a képviselık-
nek, hogy ezt az elsı lépést a 480 e Ft-ot szavazzuk meg. Az összes anyag fent van náluk, ezt 
most vizsgálják, majd utána a tárgyalást kell velük folytatni a hogyan továbbról. Arra nem 
szabad sajnos gondolni, hogy az összes pénzt nem kell kifizetnünk. Ahhoz, hogy tovább tud-
junk lépni, szükség lenne pár napra. Ez egy következı lépés lenne, ahogy a határozati javaslat 
is foglalkozik vele.  
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Bonnyai József: Részletes írásbeli, iránymutatással teli anyagot kellene kérni ezért a pénzért, 
és majd kiderül, hogy kell-e rákölteni.  
 
Bognár Jenı: Erre most a testületi döntés alapján válaszolunk. A testületnek az a kérése, 
hogy elfogadjuk a 600 e Ft-ot, de ezért a testület olyan tájékoztatást kér, hogy milyen kilátása-
ink vannak a jövıre nézve.  
 
Skoda Ferenc: Az elıterjesztés mellékletében konkrétan benne vannak a feladatkörök, amit a 
Saldo elvégez ezért a 600 e Ft-ért. A megbízási szerzıdés pont ezekre, a pontokra fog kiter-
jedni. Ha úgy látjuk, hogy további napokra van szükség, akkor kérjük a testület támogatását a 
további pénz biztosítása érdekében.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
51/2011.(IV.28.) önkormányzati határozata 

 
Saldo Zrt. árajánlat megvitatása az iparőzési adó vizsgálatának 
szakértıi tevékenységéhez 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Saldo 
Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. (Budapest XIII.ker Mór u. 
2-4. Cg.01-10-042131) iparőzési adó ellenırzés szakértıi tevékeny-
ségére vonatkozó ajánlatát a határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. Felhatalmazza a város polgármesterét, hogy az ajánlat 
alapján a megbízási szerzıdést az elsı munkafázisra szólóan aláírja. 
A megbízási díj kifizetéséhez a képviselı-testület az önkormányzat 
2011. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére 600 000 Ft 
forrást biztosít.  
 
A képviselı-testület felkéri a város polgármesterét, hogy amennyiben 
az elsı munkafázison túlmenıen további munkanapokra is igénybe 
kell venni a SALDO Zrt.-t, errıl elızetesen tájékoztassa a képviselı-
testületet, a szükséges forrás biztosítása érdekében. 
 
Határidı: 2011. május 10. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester  
 
Határozatról értesül:  Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. 
                                    pénzügyi iroda 
                                    irattár 
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4. A TIOP-1.1.1-07/1-2008-1067 „A jövı iskolái Bátaszéken” pályázat közbeszerzési 
felhívás jóváhagyása 

 (53. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
 
 
Szóbeli kiegészítés  
 
Skoda Ferenc: Az elıkészítı bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. A testület márciusi 
ülésen döntött a közbeszerzésrıl. Az ajánlattételi határidı lejártáig 2 db ajánlat érkezett. A 
harmadik ajánlattételre felkért cég az elızetes várakozások ellenére nem tett ajánlatot a felhí-
vásra. Bruttó 19 580 526 Ft ehhez önerıt nem kell biztosítani. Ebbıl az összegbıl bruttó 
17 542 500 Ft (nettó 14 034 000 Ft) eszközvásárlás történne a következı felosztásban: B-A-P 
MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola bruttó 8 057 500 Ft, B-A-P MOK II. Géza Gimná-
zium bruttó 6 727 500 Ft, B-A-P MOK Pörbölyi Tagiskola bruttó 2 757 500 Ft. A borítékbon-
tást követıen egyik ajánlat sem került érvénytelenítésre. A Bíráló Bizottság az április 18-án 
megtartott ülésén a benyújtott ajánlatokat érvényesnek minısítette és sor került a felekkel 
tárgyalás megtartására. A tárgyalás során hiánypótlásra kértük az ajánlattevıket. Ezt pótolták 
a megadott határidıig, majd a RELLÜM Kft-t. újabb hiánypótlásra szólítottuk fel, melynek 
szintén eleget tett a nyilatkozat megküldésével. Mind az ALBACOMP mind pedig a 
RELLÜM Kft. ajánlat érvényes. Az I. részajánlati körben az összességében legelınyösebb 
ajánlatot a RELLÜM Kft. nyújtotta be, így a Kft. nyertes ajánlattevıként került ki. Így ez 
alapján bruttó 2.216.200 Ft összegért a RELLÜM Kft kerül megbízásra az iskolai pc csomag, 
a szavazó csomag és a WIFi csomag beszerzésével. A. II. részajánlati körben az összességé-
ben legelınyösebb ajánlatot az ALBACOMP Kft. adott be. 14.558.660 Ft összegért az 
ALBACOMP Kft. kerül bízásra a tantermi csomag beszerzésével. A III. részajánlati körben az 
legelınyösebb ajánlatot az ALBACOMP Kft. nyújtotta be. 746.660 Ft összegért az 
ALBACOMP Kft-t. bízza meg a „TIOP-1.1.1-07/1-2008-1067 „A jövı iskolái Bátaszéken” 
projekten belül a speciális igényő informatikai fejlesztési eszközök beszerzésével.  
 
Bognár Jenı: Szerencsések vagyunk, hogy ez így alakult.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
 

 
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
52/2011.(IV.28.) önkormányzati határozata 
 
a „TIOP-1.1.1-07/1-2008-1067 „A jövı iskolái Bátaszéken” pro-
jekt kivitelezıinek kiválasztásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „TIOP-
1.1.1-07/1-2008-1067 „A jövı iskolái Bátaszéken” projekt megvaló-
sítása érdekében megindított közbeszerzési eljárás alapján az alábbi 
eredményt hirdeti: 
 
1/a.) az I. részajánlati körben az összességében legelınyösebb 

ajánlatot a RELLÜM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7624 
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Pécs, Tiborc u. 72.) nyújtotta be, ajánlata a rendelkezésére álló 
anyagi fedezet mértékének is megfelel, ezért a Kft.-t nyertes 
ajánlattevıként kihirdeti. 

1/b.) az I. részajánlati körben a második legelınyösebb ajánlatot az 
ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Kft. (8000 
Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) nyújtotta be, ajánlata a 
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékének is megfelel, ezért 
a Kft.-t második helyezettként kihirdeti. 

1/c.) a képviselı-testület a 1/a.) pontban foglaltak alapján bruttó 
2.216.200.- Ft összegért a RELLÜM Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft.-t  (7624 Pécs, Tiborc u. 72.) bízza meg a „TIOP-
1.1.1-07/1-2008-1067 „A jövı iskolái Bátaszéken” projekten 
belül az iskolai pc csomag,  a szavazó csomag és a WIFi cso-
mag beszerzésével, egyben felhatalmazza a város polgármester-
ét az errıl szóló szerzıdés aláírására. 

 
2/a.) a II. részajánlati körben az összességében legelınyösebb 

ajánlatot az ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Kft. (8000 
Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) nyújtotta be, ajánlata a 
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékének is megfelel, ezért 
a Kft.-t nyertes ajánlattevıként kihirdeti. 

2/b.) a II. részajánlati körben a második legelınyösebb ajánlatot a 
RELLÜM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7624 Pécs, 
Tiborc u. 72.) nyújtotta be, ajánlata a rendelkezésére álló anyagi 
fedezet mértékének is megfelel, ezért a Kft.-t második 
helyezettként kihirdeti. 

2/c.) a képviselı-testület a 2/a.) pontban foglaltak alapján 
14.558.660.- Ft összegért az ALBACOMP RI Rendszerinteg-
rációs Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) bízza meg a 
„TIOP-1.1.1-07/1-2008-1067 „A jövı iskolái Bátaszéken” pro-
jekten belül a tantermi csomag beszerzésével, egyben felhatal-
mazza a város polgármesterét az errıl szóló szerzıdés aláírásá-
ra. 

 
3/a.) a III. részajánlati körben az összességében legelınyösebb 

ajánlatot az ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Kft. (8000 
Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) nyújtotta be, ajánlata a 
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékének is megfelel, ezért 
a Kft.-t nyertes ajánlattevıként kihirdeti. 

3/b.) a III. részajánlati körben a második legelınyösebb ajánlatot a 
RELLÜM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7624 Pécs, 
Tiborc u. 72.) nyújtotta be, ajánlata a rendelkezésére álló anyagi 
fedezet mértékének is megfelel, ezért a Kft.-t második 
helyezettként kihirdeti. 

3/c.) a képviselı-testület a 3/a.) pontban foglaltak alapján 746.660.- 
Ft összegért az ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Kft. 
(8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) bízza meg a „TIOP-
1.1.1-07/1-2008-1067 „A jövı iskolái Bátaszéken” projekten 
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belül a speciális igényő informatikai fejlesztési eszközök be-
szerzésével, egyben felhatalmazza a város polgármesterét az er-
rıl szóló szerzıdés aláírására. 

 
Határidı: 2011. május 09. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
                (a szerzıdések aláírásáért)  
 
Határozatról értesül:  Albacomp RI Kft. 
                                   RELLÜM Kft.  
                                    Deák Ügyvédi Iroda 
                                    pénzügyi iroda 
                                    irattár 

 
 
 
5. Fodermayer Vilmos önkormányzati tulajdonú föld vásárlási kérelme 
 (55. sz. elıterjesztés)  
 Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
 
Szóbeli kiegészítés  
 
Skoda Ferenc: Fodermayer Vilmos április 7-én azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy az 
önkormányzat tulajdonában levı erdı, 2 ha 4787m², 11,15 Ak és szintén erdı, 2825m², 1,27 
Ak földingatlanok megvásárlását tegye lehetıvé számára. A nagyobb területért 560 e Ft+áfa, 
a két kisebb területő bozótosért 100 e Ft + áfa összeget ajánlott. A nagyon területen kıris ál-
lomány van, a másik két terület erdı mővelési ágú, de bozótos terület. Az erdı fenntartása 
során kötelezıen elvégzendı gyérítési munkálatok a sportpálya téli tüzelıjének jelentıs részét 
biztosítanák, a jelenlegi tőzifavásárlással szemben. A döntés meghozatala elıtt mérlegelni 
kellene azt is egyrészt, hogy érdeke-e az önkormányzatnak, hogy a legnagyobb nemcsak erdı-
re gondolva egybefüggı földterületét értékesítse.  
 
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 a 2. számú határozati 
javaslat elfogadását javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra.  
 
Kérdés és hozzászólás nem volt.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen sza-
vazattal - az alábbi határozatot hozta:  
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Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
53/2011.(IV.28.) önkormányzati határozata 

 
Fodermayer Vilmos (7140 Bátaszék, Patak u. 46. sz.) erdıvásár-
lási kérelmérıl  
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Fodermayer 
Vilmos Bátaszék, Patak u. 46. szám alatti lakosnak, az önkormányzat 
tulajdonában lévı 06/2 hrsz-ú, és a 06/3 hrsz-ú erdıre vonatkozó er-
dıvásárlási ajánlatát nem fogadja el, a kérdéses erdıket továbbra is 
önkormányzati hasznosításban kívánja tartani. 
 
Határidı: 2011. április 30. 
Felelıs:    Skoda Ferenc jegyzı 
                (a határozat megküldéséért) 
   
Határozatról értesül:  Fodermayer Vilmos 
       irattár 

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

 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

 
 Bognár Jenı Skoda Ferenc 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: 2011.05. 12-én ………………… 

Ellenırizve: 2011.05. 12-én ………………………. 

Hitelesítve: 2011.05.………. ……………….. 

Postára adva:……………………… 
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