BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselı-testülete

Szám: 1076-14/2011./TT.

Jegyzıkönyv
Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-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, Fejes József képviselık (összesen: 7 fı)
Távol maradt: Partiné Harcsa Magdolna, Dr. Somosi Szabolcs képviselı (összesen: 2 fı)
Tanácskozási joggal megjelent: Skoda Ferenc jegyzı,
Schäfer István NKÖ elnök,
Bihari László CKÖ elnök,
Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı,
Adorjáni Márta építési és városüzemeltetés irodavezetı,
Takácsné G. Mária ig-i szociális csoportvezetı,
Riglerné Stang Erika, a mővelıdési ház igazgatója
Kemény Lajos B-A-P MOK fıigazgató,
Mészáros István, az általános iskola igazgatója,
Borosné Simon Zsuzsanna, a Gondozási Központ vezetıje,
Papp Zsuzsanna mb. óvodavezetı,
Kiss Lajos, a Bát-Kom 2004. Kft. ügyvezetıje.

Bognár Jenı polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 6 képviselı jelen van. Ezután, javaslatot tesz arra
vonatkozóan, hogy a napirendi pontok a meghívóban szereplı sorrendben kerüljenek tárgyalásra, továbbá, hogy egy napirend kerüljön felvételre, illetve egy kerülje a napirendrıl.
9. Iparterület bérletére vonatkozó szerzıdés jóváhagyása

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

e l ı t t

•

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

•

Kérdések

•

Interpellációk, bejelentések

N a p i r e n d i

p o n t o k :

1. Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi helyzetérıl
(89. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 3/2011.(III.21.) önk.-i rendelet módosításáról
(97. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
3. A Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója a 2010/2011. nevelési évrıl/tanévrıl valamint a 2011/2012. nevelési év/tanítási év
elıkészületeirıl, a tanév fıbb feladatairól
(90. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kemény Lajos fıigazgató
4. A Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat II. Géza
Gimnázium intézmény-egységében a 2012/2013-as tanévre tervezett indítandó osztályok, és azok létszámainak véleményezése
(91. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kemény Lajos fıigazgató
5. Ferenc utca útburkolatának felújítása
(92. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı
6. Kövesd és Lajvér településrészekre vonatkozó 2011. évi fejlesztések meghatározása
(94. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
7. Kezdeményezés benyújtása Bátaszék város járási jogú várossá történı kijelölésére
(99. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
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8. Önkormányzati delegáció jóváhagyása a besigheimi Winzerfesten való részvételre
(95. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı
9. Iparterület bérletére vonatkozó szerzıdés jóváhagyása
(96. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
10. Megyei díjra való felterjesztés (ZÁRT ülésen)
(100. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
11. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)
(Szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

(Dr. Szabó Ákos alpolgármester úr 14.02-kor megérkezett)

N a p i r e n d
•

e l ı t t

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

Bognár Jenı: Sok tárgyaláson vagyunk túl a vízügyi igazgatósággal. Közösen egy pályázatot
adunk be, mely Szekszárdtól délre megoldja a vízelvezetési problémákat. Sikerült a tárgyalást
úgy irányítani, hogy Bátaszék mentesül a víz veszélyétıl, az egyik ág a hegy alatt megy, a
másik ág a bátai csatornába csatlakozik majd. Átemelık kerülnek majd elhelyezésre. Komoly
biztatást kaptunk, bízom benne, hogy sikeres lesz a pályázat. Ma értesültünk róla, hogy DélTolna Aqua projekt pályázata meg nyerte az 1 milliárd Ft-ot, ebbıl 400 millió Ft érinti
Bátaszéket. Önerıt sem kell fizetnünk. Ha ez megvalósul, akko, egyik önkormányzatnak sem
jelent terhet. A szeméttelep rekultivációjára 45 millió Ft állapítottunk meg, ebbıl több mint
40 millió Ft megérkezett, ígérték, hogy hónap végéig a fennmaradó részt is megkapjuk. Augusztus 6-án dr. Pató József tiszteletére rendeztünk emlékmeccset Bátaszéken. Sikerült a pályán a világítást kiépíteni a Vite Kft. segítségével. Augusztus 20-án új helyszínen került megrendezésre az Iparos Grill Fesztivál. 23-án jegyzı úr közremőködésével átadásra került az 50
db-os kerékpártároló. Ezen az átadáson Jegyzı úr képviselt, mert mi az nap Budapestre utaztunk az Alisca Bau vezetésével a tanuszoda ügyében. Úgy tőnik, hogy az utolsó órákban vagyunk a megállapodást illetıen. Elviekben megtörtént az államtitkár asszony és Korcsmár úr
között a megállapodás. Úgy gondolom, hogy legkésıbb októberbe a papírok aláírásra kerülnek, de akkor hozzuk a testület elé, mert az uszoda az önkormányzat tulajdonába kerül. Augusztus 27-én nyárzáró megye napon voltunk Domboriba. Augusztus 30-án a Vite Kft. üzemének az átadás voltunk jegyzı úrral az ipari parkban. Szeptember 1-jén Tamásiban a Megye
napon vettünk részt jegyzı úrral. Szeptember 5-én TETT ülésen voltam. Az atomtörvény tárgyalás folyt, és remélem, hogy a TETT településeket, a Paks és Boda környéki településeket
ez nem érinti, és a korábbi megállapodást nem mondják fel. 8-án erdélyi jegyzıket fogadtam.
9-én a város rendjéért felelıs kollegáimmal egy városi szemlét tartottunk. Jegyzıkönyvet vet-
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tünk fel az észrevételekrıl. Megállapítottunk, hogy rend van a városban. Szeptember 10-én a
nagycsaládosok és a könyvtár szervezésében egy szép rendezvényen vettem részt. 11-én
Mátraverebélyen egy zarándokúton voltam. Tanévnyitó óvodai összevont értekezleten vettem
részt a fıigazgató úrral.
Egy-két információt szeretnék megosztani. Megoldódott a Malomszög problémája. A zsiliprendszer mellett, végig kiásásra került egy árok. Felszerelésre kerültek Bátaszéken a kamarák.
8 kamera mőködik, ebbıl egy a játszótéren. Amennyiben kiírják a pályázatot, a városba bevezetı utak végére szeretnék még további kamerákat felszerelni. Maga a rendszer a városházán került elhelyezésre. Hulladékudvar kérdésben az igazgató asszony megkeresett, és elmondta, hogy 1-2 héten belül a hatóságok kiadják a szükséges engedélyeket és megnyitásra
kerül. A Mentıállomással kapcsolatban levelet kaptunk, melyben közlik, hogy elkészültek a
tervek, várják, hogy az EU kiírja a pályázatot, és akkor azonnal beadják. Úgy számolnak,
hogy jövı év végig elkészül a mentıállomás.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
88/2011.(IX.15.) önkormányzati határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti
tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 42/2011.
(IV.14.), 59/2011.(V.12.), 71, 72/2011.(VI.09.), 78, 79, 80/2011.
(VII.11.), 83, 85, 86, 87/2011.(VII.14.) önkormányzati határozata lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a 10/2011. (VII.22.), és a
11/2011.(VIII.16.) önkormányzati rendeletek kihirdetésérıl, a két
ülés közötti tevékenységrıl szóló írásbeli tájékoztatót elfogadja, a
megtett végrehajtási intézkedéseket jóváhagyja.
A képviselı-testület egyúttal a 74/2011.(VI.09.) önkormányzati határozat végrehajtásának határidejét 2011. december 31-re módosítja.

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 az önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi helyzetérıl
(89. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Szóbeli kiegészítés
Mórocz Zoltán: A bevételek 891 202 e Ft-ot, a kiadások pedig 958 492 e Ft-ot tettek ki. 67
millió Ft-os hiány van, haladták meg a kiadások a betételeket. A bevételek 48 %-ban teljesül-
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tek. Az intézményei mőködési bevételeknél jó %-os teljesülések vannak, ez 74 %-ban teljesült. A helyi adóknál 66 %-os a teljesülés, a tervezetthez képest. Ezen a területen elég nagy
bizonytalanság van, mivel a vállalkozásokat is nagyban érinti a válság. Gépjármő adó tekintetében 45 % a teljesülés. Látszik, hogy a fuvarozó vállalkozásoknál fizetési problémák vannak,
ezért erre egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni ezek behajtására. A támogatások és kiegészítéseknél idıarányosan állunk 58 % a teljesülés itt 253 millió Ft-ot realizáltunk. A véglegesen
átvett pénzeszközök 30 %-ban teljesültek, és ami a beruházáshoz kapcsolódó pályázatot érint
itt nagy az elmaradás a teljesülésben a kiadások sokkal magasabb. Felhalmozási célra 45 millió Ft teljesült, míg a kiadási oldalon 130 millió Ft-nál tartunk. Utófinanszírozásról van szó.
Ezek rányomják a bélyeget a bevételi oldal, az összbevétel teljesülésre, és az egész finanszírozhatóságra. A finászírozási bevételek tekintetében 59 840 000 Ft fejlesztési hitelt hívtunk le.
16 millió Ft, amit még le tudunk hívni a hátralévı idıszakban. Rövid lejáratú hitelt nem vettünk föl, a finanszírozást próbáltunk a rulirozó hitellel megoldani. Ez 158 millió Ft-ot tett ki.
A 325 millió Ft-os finanszírozási tervezet bevételhez képest 213 millió Ft-ot folyósítottak a
bankok. Kiadásoknál ahol lényegesen ott megfelelıek a számok. 49,6 %-os a teljesülés. Ezt
nagyon jó. A személyi jellegő juttatásoknál 284 millió Ft-ot regisztráltunk ez 49,3 %. Dologi
kiadások esetében meghaladtuk az idıarányos keretet. Ennek technikai oka van, mert a fordított áfához kapcsolódó tételek 43 millió Ft-ot tettek ki. Ez bevételi oldalon is szerepel. Ha ezt
kiszőrjük, akkor pontosan 50 %-on állunk. Egy olyan tétel van, amit felül kell vizsgálni, ez a
kamat kiadás. Folyamatosan magas hitelállománnyal dolgoztunk, a tervezethez képest lényegesen meghaladták a kiadások a terv adatokat, 4 millió Ft-os nagyságrendben fizettünk mőködési kamatot. Ez elég magas. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások 130 millió Ft-ot fejlesztettünk és beruháztunk. Felhalmozási célú pénzeszköz átadásnál 25 millió Ft-ot regisztráltunk.
122,5 millió Ft-ot tervezetünk be a viziközmő hitelekre. Ebbıl 81 millió Ft-ot fizettünk már
vissza a bankoknak, ez 66 %-os teljesülés. Itt legalább a felhalmozási hiteleknél kisebb öszszegre vetítik a kamatokat is. Elmondható, hogy próbáltunk a lehetıségekhez képest szigorú
gazdálkodást folytatni. Több estben felmerültek financiális problémákat, de nem folyamatosan, ezeket sikerült áthidalni folyószámla hitellel. Az önkormányzat vagyona az elızı év végéhez képest 150 millió Ft-tal növekedett, ez köszönhetı a beruházásoknak. Látszik, hogy
nincsenek párba a beruházásokhoz és a pályázatokhoz kapcsolódó pénzek. Kitőnik az is, hogy
ez a pár hónap végig vihetı.

Bizottságok véleménye
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk tárgyalta a beszámolót. Irodavezetı úr elmondta, hogy nem lesz szükség további hitel felvételére. A beszámolót
elfogadásra javasolja bizottságunk.
Sümegi József a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettese: A
bizottságunk tárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: Változtatás nélkül elfogadásra javasolja bizottságunk a beszámolót.
Kérdés
Dr. Bonnyai József: Lejárt kifizetetlen számlák vannak-e és milyen értékben?
Mórocz Zoltán: Vannak lejárt számláink. Pályázatokhoz kapcsolódóan, mivel utófinanszírozott pályázatokról van szó többek között a partfal és a TIOP számlák vannak még itt. Ezek
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közül, ami most fontos az a partfalhoz kapcsolódik. Azért csúsztattuk, mert ez egy nagy öszszegő számla, ehhez megvártuk, hogy a helyiadó bevételek hogy alakulnak, hogy ne kelljen
ehhez is plusz hitelt felvenni. Erre meg volt a lehetıség, errıl egyeztettünk a szállítókkal.
Vannak olyan számlák melyek szintén pályázathoz kapcsolódnak, de itt a szállítónak kell fizetnie. Vannak kisebb kiegyenlített számláink, de ezek nem nagy összegek. Közüzemi díjtartozásunk nincs, azokat kifizettük. A beruházásokhoz kapcsolódó számlák fizetésérıl egyeztettünk a szállítókkal. 1-2 hónapos csúszás fordult elı, de ezek nem voltak nagy értékő számlák.
A cigány ároknál az önerıt kiegyenlítettük ez volt a kisebb összeg, a nagy összeggel kintlévıségként kell számolnunk. De ez nem rajtunk múlik, hanem a pályázati közremőködı szerven.
Vannak kintlévıségek, de próbáljuk ütemezve rendezni, de ezek nem veszélyeztetik az önkormányzat mőködését.
Hozzászólás
Fejes József: Az önkormányzat nehéz helyzetét, befolyásolja, hogy a pályázati pénzek nehezen jönnek, és elég nagy hitelfelvételre kényszerülünk, melynek költsége van, Kitőnik számomra a társ önkormányzatok tartozása, hogy nem igen folynak be ezek az összegek. Én kérem a testületet, hogy polgármestert hatalmazza fel, hogy az önkormányzatok polgármesterivel tárgyaljon annak érdekében, hogy ezek a tartozások rendezésre kerüljenek.
Bognár Jenı: Ez nem csak Bátaszék, hanem minden önkormányzatnak probléma. Túl vagyunk egy hosszabb egyeztetésen a polgármesterekkel és a jegyzıkkel. Felvesszem a kapcsolat még egyszer velük, és bízzunk benne, hogy nem kerül sor inkasszózásra.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: A szociális támogatásról adnék rövid tájékoztatást. Az
elmúlt 5 évben a féléves beszámoló tárgyalásakor 50 %-ot osztottunk szét. Ugyanazokkal az
elvekkel bíráljuk el, csak sajnos több a nehéz sorsú ember. Sajnos most rosszabb a helyzet a
keret 60 %-a került kiosztásra. A legrosszabbul a közgyógyellátással állunk, itt 66 %-ot költöttünk e. A költségvetésünket módosítani kell a lakásfenntartási törvény változása miatt. Ebben a gazdasági helyzetben a lakók többször és nagyon szorult helyzetükben kérik a segítséget.
Bognár Jenı: A módosító indítványt elfogadásra javasolom
Feje József képviselı által elhangzott módosító javaslat került megszavazásra miszerint a testület kérje fel a város polgármesterét, hogy az azonnali beszedési megbízás kibocsátása elıtt
folytasson egy utolsó tárgyalást azon önkormányzatok vezetıivel, akik a társulási megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségeiknek még nem tettek eleget, melyet képviselı-testület
tagjai – egyhangúlag 7 igen szavazattal – elfogadtak.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:
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Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
89/2011.(IX.15.) önkormányzati határozata
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló megvitatásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete:
a.) a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV.
törvény 10. § (1) bekezdésének d.) pontjában kapott jogkörében
eljárva a városi önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı
féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
b.) felkéri intézmények vezetıit, hogy az intézmények mőködtetéséhez szükséges pótelıirányzat igényeiket illetve az egyes költséghelyek közötti átcsoportosítási kérelmüket 2011. október 20ig jelezzék,
c.)

felkéri a város polgármesterét, hogy az azonnali beszedési megbízás kibocsátása elıtt folytasson egy utolsó tárgyalást azon önkormányzatok vezetıivel, akik a társulási megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségeiknek még nem tettek eleget.

Határidı: folyamatos, illetve 2011. október 10.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
(a határozat megküldéséért)
intézményvezetık
(a határozat végrehajtásáért) és
Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: intézményvezetık,
pénzügyi iroda
érintett önkormányzatok polgármesterei

2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 3/2011.(III.21.) önk.-i rendelet módosításáról
(97. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
Szóbeli kiegészítés
Mórocz Zoltán: Márciusban elfogadott költségvetési rendelet 2. módosítására kerül sor.
Minden évben 4 alkalommal kell módosítani. A központi költségvetéstıl kapott pénzek átvezetése miatt. 87 404 e Ft-tal növekedne a költségvetési bevételi fıösszeg. Gyakorlatilag a bevételi oldalt tekintve a legnagyobb tételt a fordított áfa történı átvezetése adná. Technikailag
szükséges ennek módosítása. A központi költségvetésbıl kapott központosított elıirányzatokból 25 390 e Ft értékben, illetve a viziközmő társulati hitelhez, illetve a közmőfejlesztési hozzájárulások visszafizetésébıl fakadóan. Most van rá lehetıségünk a szerzıdések módosítására, ez 11,5 millió Ft-ot jelent. Bevételi oldalon nem terveztünk újabb hitel felvételét. Átcso-
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portosítással képeztünk erıforrást a kiadási szintekhez. Egy tétel van, ami pótelıirányzatot
jelen, ez a mővelıdési ház közüzemi számla illetve gáz díj kérelme. Ez 600 e Ft-os kérelem.
Kérem a módosítások elfogadását.
Bizottságok véleménye
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk tárgyalta és a költségvetési rendelet módosítását elfogadásra javasolja.
Sümegi József a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettese:
Tárgyaltuk elfogadásra javasolja bizottságunk.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: Változtatás nélküli elfogadásra javasolja bizottságunk.
Kérdés
Bognár Jenı: A következı költségvetési rendelet-módosítás októberben vagy novemberben
lesz?
Mórocz Zoltán: Novemberben lesz a harmadik módosítás, a negyedikre pedig a januári ülésen kerül sor.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: A zöld ház elıtt járda szakaszon nagyon sokan járnak, Ez
a szakasz balesetveszélyes mivel a burkolat erısen hiányos, és nagyon győrıdött. Azt szeretném megkérdezni, hogy látunk-e lehetıséget arra, hogy ezen a járdaszakaszon az idei évben
javítást eszközöljünk? Ez már többször felvetıdött, de arra hivatkoztunk a város rehabilitációs
pályázat keretében ez a szakasz felújításra kerül. Úgy gondolom, hogy valamilyen megoldást
kellene most találni a szakasz felújítására.
Bognár Jenı: 600 e Ft, kaptunk a TETT-tıl pluszba, és mivel lekerült a napirendrıl a Helleház lebontása így itt is megmaradt 500 e Ft, és úgy gondolom ebbıl az összegbıl ezen szakasz
felújításra megtörténhet.

Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat
2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló és a jegyzıkönyv mellékletét
képezı 12/2011.(IX.22) önkormányzati rendeletet – egyhangúlag 7 igen szavazattal megalkotta.
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3. A Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója a 2010/2011. nevelési évrıl/tanévrıl valamint a 2011/2012. nevelési év/tanítási év
elıkészületeirıl, a tanév fıbb feladatairól
(90. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kemény Lajos fıigazgató

Szóbeli kiegészítés
Bognár Jenı: Szeretnék gratulálni Papp Zsuzsanna megbízott óvodavezetınek kinevezéséhez. Nagyon jó munkát kívánok neki.
Bizottságok véleménye
Sümegi József a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettese:
Bizottságunk részletesen tárgyalta a beszámolót, illetve a fıigazgató úr részletes tájékoztatást
adott a bizottságnak. Bizottságunk támogatta, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Hozzászólás
Bognár Jenı: Kérem fıigazgató urat, vázolja röviden a beszámolót.
Kemény Lajos: Kezdetektıl fogva nem nagyon tetszett az a beszámolói struktúra, amelyet a
Kistérség kért tılünk, és amelyre már harmadik éve kellett átállnia minden intézménynek a
kistérségben. A beszámoló struktúrája nem túl szerencsés, mert túl bonyolult s olyan felesleges dolgokat kérdeznek, melyekre a Kistérségnek semmi szüksége. Gyakorlatilag, amikor ez a
formátum elfogadásra került, az éppen Szekszárdon alkalmazott beszámoltatási gyakorlatban
összeállított beszámoló-struktúrát vették alapul, s ezt szerkesztették át kötelezı érvénnyel a
Kistérség minden települése számára. Rengeteg olyan kérdés van, amely egy sok oktatási intézményt fenntartó város esetében aktuális ez pl. a közöttük lévı viszony feltárására, de nincs
értelme a mi viszonyaink közepette. Mivel azonban a bizottság ezt a struktúrát elfogadta, ez
maradt. Minden intézményegység ugyanabban a struktúrában készítette tehát el a beszámolóját, mely tartalmazza az elmúlt nevelési év és tanév szakmai munkáját, eredményeit, pályázatait, tanulólétszámait, alkalmazotti létszámait. A tanévet zökkenımentesen megkezdtük.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:
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Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
90/2011.(IX.15.) önkormányzati határozata
a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és
Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója a 2010/2011-es nevelési évrıl/tanévrıl, valamint a 2011/2011-es nevelési év/tanév elıkészítésérıl, terveirıl
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 104 § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján
a következı határozatot hozta. A képviselı-testület;
1. Társulási Tanács részére elfogadásra a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly
Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat
2010/2011-es nevelési év, tanév munkájáról szóló, valamint a
2011/2012-es nevelési év/tanév elıkészületeirıl, terveirıl szóló beszámolóját.
Határidı: 2011. szeptember 30.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
2. Az új oktatási színterek figyelembe vételével kell megtartani szeptemberben a balesetvédelmi oktatást, ennek dokumentálását
Bátaszék város Jegyzıjéhez kell eljuttatni.
Határidı: 2011. szeptember 30.
Felelıs: Kemény Lajos fıigazgató
3. Az Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv aktualizálásához, az e célra
szolgáló adatlapokon szükséges a friss (2011. évi októberi statisztika szerinti) adatokat megadni.
Határidı: 2011. október 31.
Felelıs: Kemény Lajos fıigazgató
4. A 10. bátaszéki óvodai csoport mőködésének 1. félévérıl tájékoztatás.
Határidı: 2012. január 25.
Felelıs: Kemény Lajos fıigazgató
Határozatról értesül: B-A-P Társulási Tanács elnöke
fıigazgató
oktatási referens
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4. A Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat II. Géza
Gimnázium intézmény-egységében a 2012/2013-as tanévre tervezett indítandó osztályok, és azok létszámainak véleményezése
(91. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kemény Lajos fıigazgató

Szóbeli kiegészítés
Kemény Lajos:
Bizottságok véleménye
Sümegi József a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettese:
bizonytalanságok vannak még a törvényi háttér folyamatban lévı módosításai miatt. Ha a
közoktatási törvényben nem szerepeltetik a nyelvi elıkészítıt, akkor úgy nem lesz lehetıség
ilyen osztály indítására, viszont ezt a keretet most hozzá számolni, mert ha mégsem lehet
majd indítani, akkor nem indítunk. Levelezı osztály iránt érdeklıdés mostanában nincs. Bizottságunk javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Bognár Jenı: Nagyon fontos a 2012 és a 2013-as év. A híradásokból értesültem nem biztos,
hogy az önkormányzat fenntartása alatt lesznek az intézmények. Megkérném az intézményvezetıket, hogy adjanak rövid tájékoztatást a tanévkezdésrıl.
Kemény Lajos: Én a személyi feltételekrıl beszélnék, ez az én hatásköröm alá tartozott. A
megüresedı álláshelyek betöltése, és a megfelelı személyek kiválasztása is fontos volt. A
nyár folyamán több álláshirdetést kellett feladni. Nyugdíjba menetel volt, és voltak nem várt
elmenetelek. Az iskolában is hirdettünk meg nem pedagógus álláshelyet, adminisztratív területen, illetve konyhai álláshelyek voltak. A gimnáziumba a bajáról átjáró két angol szakos
kolléganı a nyár folyamán állást kapott bajai középiskolában, így az ı helyüket is be kellett
tölteni. Tekintettel, hogy integrált intézmény vagyunk a pedagógus álláshelyek betöltésében
az általános iskola és a gimnázium között a pedagógus mozgás sokkal könnyebb, mint volt.
Ennek nincs adminisztratív követelménye. Így az egyik angol álláshelyet az egyik kolléganı
áttanítással megoldaná a másik hely, pedig betöltésre került hirdetés útján. Az iskolai titkári
állásra 119 db pályázat érkezett. Sajnos egy oktatási intézmény nem tudja megoldani Bátaszék
munkanélküliségének a problémáját.
Papp Zsuzsanna: Szeretném megköszönni a bizalmat. Nagy intézmény lettünk a bölcsıdétıl
az óvodáig. Januárban beköltöztünk az új óvodába, de a néhány hónap csak az ismerkedéssel
telt el, hiszen a nagy premier csak most kezdıdött el. A legfontosabb feladat, hogy a három
óvodából egy óvodát kovácsoljunk. Számítok a kollégák segítségére, szaktudására. A három
régi óvoda hagyományaink, és a meglévı értékének az ötvözése is feladat. Szeretném megırizni a jó kapcsolatot az önkormányzattal és a képviselı-testülettel.
Mészáros István: A szeptember 1-jei tanévkezdésen nagy örömmel vettük birtok az új épület
részt, és visszaemlékeztünk a tavalyi évkezdés nehézségeire. A gyerekekkel belakjuk és megpróbáltuk birtokba venni, hogy valóban most már minden zökkenımentes legyen. A felsze-
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reltség is teljes mértékben javult. Technikai eszközök teljes mértékben kicserélésre kerültek.
Optimális körülmények között kezdtük a tanévet. Nagyon szép verseny eredmények születtek,
bízzunk benne, hogy az idei évben is ilyen szép eredmények születnek. Elkészült a mővészeti
iskola épülete, melynek átadásra szeptember 23-án kerül sor. Szeretettel várjuk a testület tagjait.
Sümegi József: A gimnáziumban is zökkenımentesen indult a tanítás, annak ellenére, hogy
az utolsó héten gondolta meg magát a két angol tanár. Sikerült az állásokat betölteni, mint
ahogy fıigazgató úr ezt elmondta. Mi egy évet töltöttünk már a felújított épületben, és annyira
vigyáztak a gyerekek az épület állagára, hogy minimális karbantartásra volt szükség.
Hozzászólás
Fejes József: Nagyon jó volt hallgatni, hogy minden oktatási intézményben minden a legnagyobb rendben van. Ez nagyon jó érzés.
Dr. Szabó Ákos: Jó volt hallgatni a vezetıket. Bízom benne, hogy abban a szellemben kezdik, folytatják a munkát, amit mi is szeretnénk, és azok a bíztató jelek, amirıl beszéltek az
igazgatók azok tovább erısödnek. Az új óvodavezetı asszony felé, fokozott elvárások lesznek, egyrészt mert új, másrészt meg egy teljesen új közegben kell megvalósítani a hagyományoknak és az új kihívások szintézisét, mely az új óvoda létrejöttével, és a régi megszőnésével
megjelent. Olyan egységet kell, hogy képezzen, hogy vonzóvá tegye Bátaszéket a szülık számára azzal, hogy a legkisebbektıl az érettségiig itt minden és megfelelı színvonalon megtalálható és ide hozzák gyermekeiket. Információk szerint változásoknak is leszünk kitéve. Nem
örülök annak, hogy esetleg a város kezelésébıl kikerülnek intézmények, de azt gondolom,
hogy azaz akarat, ami a testület, illetve az oktatási intézmények dolgozóiban meg van a jobbításnak a szándéka. A döntéseket nekünk kell meghozni, mert mi élünk itt.
Bognár Jenı: Úgy gondolom, hogy bármilyen változások lesznek, Bátaszék mikrotérségi
szerepet fog betölteni. A feltételek adva vannak, mert ebbe az iskolába volt idıszak, hogy
1100 gyerek járt, és mivel ennyi pénzt belefektet az állam, akkor nem fogja figyelmen kívül
hagyni. Minıségi munkára van szükség továbbra is, még olyan áron is, ha esetleg belefáradt,
nem odafigyelı pedagógusok vannak, akkor személycserével kell ezt megoldani. Megérdemelte a város ezt a szép intézményt, az pedig a nevelıtestületen múlik, hogy a gyerekek hogy
érzik magukat, és hogy fejlıdnek. Jó munkát kívánok mindenkinek.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:
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Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
91/2011.(IX.15.) önkormányzati határozata
a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat II. Géza Gimnázium intézményegységében a 2012/2013-as tanévre tervezett indítandó osztályok
és azok létszámainak véleményezésérıl
Bátaszák Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta
a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Gimnázium és
Pedagógiai Szakszolgálat (továbbiakban: B-A-P MOK) II. Géza
Gimnázium intézmény-egységében, a 2012/2013-as tanévben indítható osztályok és létszámok tervével összefüggı elıterjesztést.
A képviselı-testület támogatja azon javaslatot, hogy a Társulási Tanács a B-A-P MOK II. Géza Gimnázium intézmény-egységében a
2012/2013-as tanévben az alábbi osztályok indítását engedélyezze:
•
•
•

a 7. évfolyamon egy osztályt 25 fıvel
a 9. évfolyamon egy nyelvi elıkészítı osztályt 30 fıvel
a levelezı tagozaton egy osztályt 30 fıvel.

Határidı: 2011. szeptember 20.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Társulási Tanács elnöke
B-A-P MOK fıigazgatója
irattár

5. Ferenc utca útburkolatának felújítása
(92. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı

Szóbeli kiegészítés
Bizottságok véleménye
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Örömmel vettük, hogy még az idén
elkészül a Ferenc utca útburkolata. Bizottságunk a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Bognár Jenı: A Ferenc utcai lakók többször kérelemmel fordultak már az önkormányzathoz,
melyben kérték az útburkolat felújítását. A testület minden évben készített egy feljegyzést a
felújításra váró utcákról. Tisztában vagyunk, hogy ennek az utcának a felújítását meg kell
oldani. Most, hogy befejezıdött a nagy beruházás áttekintettük a költségvetésünket, megtalál-

13

tuk a fedezetét ennek az utcának a felújítására. Szeretném nyomatékosítani, hogy nem a lakók
fenyegetı hangvételő levele miatt kerül most felújításra, hanem az elıbb elmondottak miatt.
A lakók utalnak, rá, hogy amennyiben nem történik meg az utca útburkolatának felújítása
akkor magasabb szervhez fordulnak. Ebben az esetben a legmagasabb szerv az önkormányzat.
A kollégákkal bejárást tartottunk, és azon a véleményen voltunk, hogy ezt a felújítást minél
elıbb el kell kezdeni. A út teljesen tönkrement, mivel ennek az útnak nincs megfelelı alapja.
Adorjáni Márta: Valóban az útnak mivel nincs megfelelı alapja ezért nem bírta a terhelést
és ezért győrıdött meg teljesen az aszfalt. A felújítási munkák októberben elkezdıdnek és
szeretnék ez október végig befejezni. Az ott lakókat értesíteni fogjuk, hogy akinek fát vagy
bármi mást szállítanának, akkor az még szeptember végig oldja meg mivel a munkálatok alatt
az utcába majd gépjármővel nem lehet bejárni.
Kérdés és hozzászólás nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:
Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
92/2011.(IX.15.) önkormányzati határozata
Ferenc utca útburkolatának felújításáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú és kezeléső Ferenc utca útburkolatának felújítását
határozza el.
A képviselı-testület a felújítási munkák elvégzésével a Közúti Építı
és Szolgáltató Kft.-t (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.) bízza meg. A
burkolat felújításának költségét, bruttó 6.674.000 Ft-ot, a képviselıtestület az Önkormányzat 2011- 2012. évi költségvetésének tartalék
kerete terhére biztosítja, egyben megbízza a város polgármesterét a
burkolat felújításra vonatkozó vállalkozói szerzıdésnek az Önkormányzat nevében történı aláírásával.
Határidı: 2011. november 30.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: építési és városüzemeltetési iroda
pénzügyi iroda
irattár
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6. Kövesd és Lajvér településrészekre vonatkozó 2011. évi fejlesztések meghatározása
(94. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
Szóbeli kiegészítés
Adorjáni Márta: A 2011-es költségvetési rendeletben szerepel 500.000 – 500.000 Ft céltartalék keretében, Kövesden és Lajvéron elvégzendı településfejlesztési, karbantartási feladatok
elvégzésére. Korábban már kialakításra került egy-egy játszótér. Ezen a játszóteretek fejlesztenénk tovább, illetve még Lajvéron a sportpálya fejlesztése készülne el. Kövesden homokozót, a lengı és egy rúgós hintát vásárolnánk, Lajvéron pedig a sportpálya körüli kerítést és a
kapukat javítanánk. Szeretnénk, ha az a sportpálya zárható lenne, és esténként azt bezárnánk.

Bizottságok véleménye:
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk tárgyalta az elıterjesztést, és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Bognár Jenı: Ez tulajdonképpen egy közérzet javító lépést. Maximálisan támogatom az elképzelést.
Kérdés és hozzászólás nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:
Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
93/2011.(IX.15.) önkormányzati határozata
Kövesd és Lajvér településrészekre vonatkozó 2011. évi fejlesztések meghatározásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete céltartalék keretébe szereplı Kövesd és Lajvér településrészek fejlesztésére elkülönített összegek felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a.) Kövesd településrész részére céltartalékban elkülönített 500.000
Ft pénzösszegbıl a játszótér kialakításának befejezéséhez 2-3 db
játszótéri eszköz beszerzését, telepítését rendeli meg a Geldberg
Kft.-tıl, és felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási
szerzıdés aláírására.
b.) Lajvér településrészen elrendeli a játszótér zárhatóvá tételét a bejáratkapu elhelyezésével, valamint a focipálya megkezdett kerítésének befejezését, a focikapuk felújítását, és 1 pár kapuháló vásárlását, a településrész számára biztosított 500.000 Ft összérték-
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ben. A képviselı-testület felhatalmazza továbbá a város polgármesterét a vállalkozási szerzıdés aláírására
Határidı: 2011. október 15.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: ép. és városüz. iroda
pénzügyi iroda
irattár

7. Kezdeményezés benyújtása Bátaszék város járási jogú várossá történı kijelölésére
(99. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
Szóbeli kiegészítés
Skoda Ferenc: Májusban jelent meg az új önkormányzati törvényjavaslat, mely alapjaiban
rendezi át a magyar önkormányzati struktúrát. Szeptember 1-jén jelent meg
1299/2011.(IX.01.) Korm. határozat, mely a járások kialakításáról szól. 2013. január 1-jétıl
létrejönnének a járások. Ezek a meglévı kistérségek területi fedettségével egyezne kisebb
eltéréssel, mivel várhatóan több járás jönne létre. Lényeges, hogy a járásokban a megyei kormányhivatalok kirendeltségeiként mőködnének a járási hivatalok, és ezek lesznek azok a közigazgatási szervek, melyek elsıfokon látják el a közigazgatási feladatokat a járáshoz tartozó
ügyfelek tekintetében. A város jövıje iránt való aggódás vitt minket arra, hogy ezt a kezdeményezést megírjuk. Ez nem rajtunk múlik, de minden lehetıséget meg kell ragadni a cél
érdekében. Miért fontos, hogy Bátaszék járási jogú város legyen? Ennek oka, hogy járási hivatalok mőködnek, és ezek 1-2 kivétellel pl. idıkorúak ellátása, és az adóigazgatás, minden
más közigazgatási ügyet látnak el elsıfokon. Az öt meglévı nagyváros mellett Bátaszék nem
kap járási jogot, abban az esetben Bátaszéken és környezı településeken élı állampolgároknak Szekszárdra kell utazni ügyet intézni. Kérdéses, hogy mi lesz akkor Bátaszék mostani
körzetközponti címével, mert amennyiben minden a járási hivatalhoz kerül, akkor megszőnik
az okmányiroda, a városi gyámhivatal, és az elsıfokú kiemelt építésigazgatás is. Ezért javasolnánk Szekszárdtól délre esı települések bevonásával egy 6. járás létrehozását. Ide tartozhatnának azokon a településeken kívül, akikkel társulásba vagyunk, Mórágy és Bátaapáti, hisz
velük társulásba vagyunk, és ezen kívül Szálka, Decs, İcsény, azért is mert úgy látjuk, hogy
ez egy viszonylag egységes tájegység. Kérjük a testület támogatását, hogy azzal fordulnánk a
Kormányhivatalhoz, hogy Bátaszék járási jogú város legyen. Az alábbi módosított határozatot
javasolnám elfogadásra, hogy Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete teljes
mértékben támogatja azon elképzelést és kérést, hogy 2013. január 01-jétıl Bátaszék város
elnyerhesse a járási jogú városi rangot, továbbá, hogy a városban járási hivatal mőködjön.
Módosítás lenne, hogy a képviselı-testület egyetért azon javaslattal, hogy az így létrejövı
járásba a Bátaszékhez jelenleg is tartozó településeken (Alsónána, Alsónyék, Báta, Pörböly,
Sárpilis és Várdomb) kívül Szálka, İcsény, Decs, Mórágy és Bátaapáti kerüljön.
Bognár Jenı: Meghívtam Bátaszékre, Tóth Ferenc országgyőlési képviselı urat, kormánymegbízottat, és Potápi Árpád képviselı urat, mert szeretnénk személyes beszélgetést folytatni
velük e témában. A testületi ülést megelızıen levelet írtunk Tóth Ferenc, Potápi Árpád és Dr.
Puskás Imre országgyőlési képviselı uraknak szintén e témában.
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Kérdés:
Dr. Bonnyai József: Szálka, İcsény és Decs polgármesterivel illetve képviselı-testületivel
volt-e elızetes egyeztetés, vagy informálódás e vonatkozásban, hogy látják ık? Mórágy és
Bátaapáti az kézenfekvı, hogy együttmőködünk. Nagyon döntı kérdés Decs és İcsény, Szálka pedig körjegyzıségben van Szekszárddal.
Bognár Jenı: Nem volt még. Ennyire nem akartunk a dolgok elé menni. A mai napon gesztor településként megnyertük az 1 milliárd Ft-ot, meglepı lenne, ha nem lépnének hozzánk.
Nagy reményeket nem főzök ehhez, de azért jó lenne egy mikrotérséget megtartani, hogy ne
szedjék szét a jól mőködı okmányirodát.
Hozzászólás:
Dr. Bonnyai József: Ez a része jól ki van találva, és nagyon jól össze van rakva, csak az a
kérdés, hogy beférünk-e.
Bognár Jenı: Ezek a dolgok már el vannak biztos döntve, de mi ennek ellenére úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk. Mi ismerjük a régi állapotot, amikor elıjáróságok voltak, és itt ültek
a települések képviselıi és mőködött a rendszer, és akkor még nem volt számítógép. Itt még
rengeteg nyitott kérdés van. Az iskoláról szó van a gimnáziumról nincs.
Dr. Bonnyai József: Mi ebbe az elmúlt 20 évben 100 milliókat költöttünk a gimnáziumra. Mi
ehhez ragaszkodunk. 18 éves korig a gyerek itt tud maradni Bátaszéken a bölcsıdétıl a gimnáziumig.
Bognár Jenı: Sokszor elmondtuk, hogy a megyében azok a települések közé tartoztunk, akik
ragaszkodott a gimnáziumához. Mi erın felül teljesítettünk e téren. Nekünk szükségünk van
erre. Egy csomó nyitott kérdés van még, pl. hogy az adóssággal együtt viszik az iskolát? Arra
kérem a testületet, hogy ezt a határozatot az elhangzott kiegészítéssel.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
94/2011.(IX.15.) önkormányzati határozata
kezdeményezés benyújtása Bátaszék város járási jogú várossá
történı kijelölésérıl
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete teljes mértékben támogatja azon elképzelést és kérést, hogy 2013. január 01jétıl Bátaszék város elnyerhesse a járási jogú városi rangot, továbbá,
hogy a városban járási hivatal mőködjön.
A képviselı-testület egyetért azon javaslattal, hogy az így létrejövı
járásba a Bátaszékhez jelenleg is tartozó településeken (Alsónána,
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Alsónyék, Báta, Pörböly, Sárpilis és Várdomb) kívül Szálka, İcsény,
Decs, Mórágy és Bátaapáti kerüljön.
Határidı: 2011. szeptember 20.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Tm. Kormánymegbízottja
Potápi Árpád ogy. képv.
Dr. Puskás Imre ogy.képv.
irattár

8. Önkormányzati delegáció jóváhagyása a besigheimi Winzerfesten való részvételre
(95. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı
Szóbeli kiegészítés
Bognár Jenı: A delegáció éjjel indulna Besigheimbe a Winzerfestre, kérem a testület támogassa, hogy én legyek a delegáció vezetıje.

Kérdés és hozzászólás nem volt.
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
95/2011.(IX.15.) önkormányzati határozata
Önkormányzati delegáció jóváhagyása a besigheimi Winzerfest
rendezvényre
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. szeptember 16-19-e között Besigheim testvérvárosban (Németország)
megrendezésre kerülı „Winzerfest”-re induló bátaszéki küldöttség
vezetésével Bognár Jenı polgármester urat bízza meg.
Határidı: 2011. szeptember 15.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Bognár Jenı polgármester
pénzügyi iroda
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9. Iparterület bérletére vonatkozó szerzıdés jóváhagyása
(96. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Szóbeli kiegészítés
Skoda Ferenc: A jelenlegi bérleti szerzıdést az elmúlt évben hagyta jóvá a testület. Meghatározásra került, hogy milyen összegő bérleti díjat fizet a bérlı. Kérelmét szeptember 7-én jutatta el hozzánk, melyben kéri a testületet a bérleti díj módosítására. Az elıterjesztésben kiemeltem azokat az okokat, amit ı indokként felhozott. Az elıterjesztés támogatná a kérelem teljesítését, miszerint a bérleti szerzıdés 2/1. pontja úgy változna, hogy a bérleti díj mértéke, a
használatba vételi engedély jogerıre emelkedéséig 10.000 Ft, és ez után lenne a magasabb
összeg. Javasolnám továbbá, hogy szerzıdés 3.1. pontját a testület az alábbiakra cserélje ki,
felek jelen bérleti szerzıdés 2010. július 15 határozatlan idıre köti, itt lenne módosítás, hogy
de amennyiben a beruházás 2012. december 31-ig nem valósul meg jelen bérleti szerzıdés
2013. január 1-jével megszőnik. A bérlı szerint ez a beruházás jövıre megvalósul. Tanácsnok
úrral a testületi ülés elıtt egyeztettünk, és javasolta, hogy ez a kis féket tegyük bele.
Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok: Nem megszőnik, hanem visszaáll a 200.000 Ft-s havi
bérleti díj, és majd ı megszünteti, mivel akkor már 200.000 Ft-os bérleti díjat kell fizetni. Én
ezt így javasoltam.
Bizottságok véleménye:
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Azt mondtuk, ha meg van a használatbavételi engedély 200.000 Ft. Mi még a módosítás nélküli határozat javaslatot tárgyaltuk.
Bognár Jenı: Bízzunk benne, hogy sikerül a vállalkozónak a beruházást megvalósítani.
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta az eredeti javaslatot és az itt elhangzott módosító javaslatot, és a bérleti szerzıdés módosítását így elfogadásra javasoljuk.

Az elhangzott módosító javaslat került megszavazásra miszerint, 10.000 Ft/hó bérleti díjat
fizet továbbra is és amennyiben a beruházás 2012. december 31-ig nem valósul meg, jelen
bérleti szerzıdés 2013. január 1-jével visszaáll az eredeti állapotba, és a 200.000 Ft/hó kerül
megfizetésre., melyet képviselı-testület tagjai – egyhangúlag 7 igen szavazattal – elfogadtak.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:
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Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
96/2011.(IX.15.) önkormányzati határozata
a METALLO-Flex Kft.-vel kötött bérleti szerzıdés módosításáról
Bátaszék
Város
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
METALLO-Flex Kft.-vel (Székhely: 1042 Budapest, Virág u 39. fsz
1; Cg: 01-09-908246) 2010. június 10-én kötött és a
118/2010.(VI.29.) önk.-i határozattal jóváhagyott bérleti szerzıdés
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
A képviselı-testület felhatalmazza a város polgármesterét a bérleti
szerzıdés módosítás aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: METALLO-Flex Kft.-vel (Székhely: 1042 Budapest,Virág u 39.fsz 1.
pénzügyi iroda
irattár

10. Megyei díjra való felterjesztés (ZÁRT ülésen)
(100. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

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

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
97/2011.(IX.15.) önkormányzati határozata
javaslat „Kiemelkedı Szociális Munkáért 2011" elismerı cím
adományozásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntetı díjainak alapításáról és adományozásáról szóló 8/1993.(VII.4.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdésének c) pontjában biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel a ren-
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delet 1. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra – a „Kiemelkedı Szociális Munkáért 2011" megyei kitüntetés adományozására javasolja
Borosné Simon Zsuzsanna
(szül.: Simon Zsuzsanna, Baja, 1966.08.13.,
anyja neve: Thész Katalin)
Bátaszék, József A. u. 23. szám alatti lakost, a bátaszéki Gondozási
Központ vezetıjét.
Indokolás
Borosné Simon Zsuzsanna 1999. óta dolgozója a bátaszéki Családsegítı és Gyermekjóléti Központnak. 2005-tıl látja el Gondozási Központ vezetésével járó feladatokat.
Összességében Borosné Simon Zsuzsanna magas színvonallal, hivatástudattal és elhivatottsággal végzi munkáját, intézményvezetıként
vezeti, és irányítja a város egyik legfontosabb területét. Tevékenységével jelentısen hozzájárult Bátaszék városban lakó családok szociális helyzetének jobbításához.
A képviselı-testület felkéri a város polgármesterét a kitüntetési javaslat felterjesztésére.
Határidı: 2011. szeptember 30.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: Tm.-i Közgyőlés Elnöke
irattár

11. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)
(Szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

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

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:
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Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
98/2011.(IX.15.) önkormányzati határozata
Ács István bátaszéki lakos fellebbezési kérelmérıl
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 11. §-ának (1) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva – figyelemmel a szociális igazgatás
és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2011.(III.21.)
önk.-i rendelet (a továbbiakban: Ör.) 22. § (1) bekezdésében foglaltakra – Ács István Bátaszék Lajvér Hegyalja u. 31. szám alatti lakos
által – átmeneti segély megállapítása ügyében – benyújtott fellebbezést
elutasítja,
az I. fokú határozatot helyben hagyja, tekintettel arra, hogy az törvényes és megalapozott volt. Kérelmezı családjában az egy fıre jutó
jövedelem meghaladja a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott jövedelemhatárt, ezért részére átmeneti segély nem állapítható
meg.
E határozat ellen a 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 keresetet 3 példányban kell benyújtani.
A képviselı-testület ugyanakkor felhívja kérelmezı figyelmét, hogy:
a.) a lakásfenntartási támogatás újraszabályozása miatt az új feltételeknek megfelel, így az erre irányuló kérelmet nyújtsa be a polgármesteri hivatal szociális csoportjánál,
b.) a lopás miatti kár részbeni megtérítése miatt jelentkezzen az Áldozatsegítı Szolgálat szekszárdi irodájában, melynek címe: Szekszárd, Rákóczi u. 85-87.
Határidı: 2011. szeptember 25.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Ács István kérelmezı
irattár
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Mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt, így a testületi ülést Bognár Jenı polgármester úr
16.30-kor bezárta.

kmf.

Bognár Jenı
polgármester

Skoda Ferenc
jegyzı

Készült: 2011.10. 05-én …………………
Ellenırizve: 2011.10. 06-án……………….
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Postázva: 2011. ……………….
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