BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
Bátaszék, Szabadság u. 4. 7140
Telefon: 74/491-958

Szám: 1076-20/2011/ÉDP.

Jegyzıkönyv

mely készült Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. december 15-én,
14:00 órakor, a Városháza Millenniumi termében megtartott képviselı-testületi ülésérıl.

Jelen vannak:

Bognár Jenı polgármester
Dr. Szabó Ákos alpolgármester, Dr. Bonnyai József, Fejes József, Dr.
Kostyálné Dr. Kovács Klára, Péter Géza, Dr. Somosi Szabolcs és
Sümegi József képviselık (8 fı)

Távol maradtak:

Partiné Harcsa Magdolna képviselı (1 fı)

Tanácskozási joggal megjelent: Skoda Ferenc jegyzı
Schäfer István NKÖ
Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı
Takácsné Gehring Mária csoportvezetı
Tafnerné Fáll Erika oktatási referens
Kemény Lajos fıigazgató
Papp Zsuzsanna óvodavezetı
Borosné Simon Zsuzsanna GK vezetı
Riglerné Stang Erika Mőv. Ház igazgatja
Sági Lajosné könyvtárvezetı
Kiss Lajos ügyvezetı

Bognár Jenı polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy 8 képviselı jelen van, így a testület határozatképes és javaslatot tesz a
meghívóban szereplı napirendi pontokra

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendi javaslatokat –
egyhangúlag, 8 igen szavazattal – elfogadta, így a testületi ülés napirendje az alábbiak szerint
alakult:

Napirend elıtt:
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

1. A 2012. évi lakossági fizetési kötelezettségekrıl szóló rendelet elfogadásáról
130. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı
Véleményezi: Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
Szociális Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok
2. A BÁT-KOM 2004. Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása
131. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Kiss Lajos ügyvezetı
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
3. A BÁT-KOM 2004. Kft. ügyvezetıjének jutalmazása
132. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
Véleményezi: --4. Bérlakás állomány 2012. évi felújítási tervének jóváhagyása
133. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Kiss Lajos ügyvezetı
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
5. A 2012. évi városüzemeltetéshez kapcsolódó szerzıdés jóváhagyása
134. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Kiss Lajos ügyvezetı és Bognár Jenı polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
6. Az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-szolgáltatás hatósági díjának megállapításáról
135. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
7. Fogorvosi vállalkozási szerzıdés jóváhagyása
136. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı
Véleményezi: Szociális Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok
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8. Háziorvosi vállalkozási szerzıdések módosítása
145. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı
Véleményezi: Szociális Bizottság
Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok
9. Közoktatási,
Közmővelıdési, Mőemlékvédelmi
Közalapítvány
Okiratának módosítása, új kuratóriumi tag megválasztása
137. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
Véleményezi: Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
Szociális Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok

Alapító

10. A polgármester beszámolója a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulásban végzett 2011. évi tevékenységrıl
138. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
Véleményezi: --11. A helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelettervezet elfogadása
146. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
Véleményezi: Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
12. A helyi építési szabályzatról szóló 10/2004.(VII.1.) KTR számú rendelet 6. számú
módosítása
140. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Adorjáni Márta ép. irodavezetı
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
13. A 2012. évi köztisztviselıi teljesítmény-követelmények
meghatározása
141. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı
Véleményezi: Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
Szociális Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
14. A képviselı-testület 2012. évi üléstervének elfogadása
142. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
Véleményezi: Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
Szociális Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
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fıbb

céljainak

15. Kovács Imre bátaszéki lakossal kötendı megbízási szerzıdés jóváhagyásáról
143. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
Véleményezi: Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
16. Megváltozott munkaképességő dolgozók alkalmazási lehetıségének megvitatása
144. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
Véleményezi: Szociális Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
17. Az anyakönyvvezetéssel kapcsolatos egyes szabályokról és díjakról szóló rendelettervezet megvitatása
139. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
18. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)
(Szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

Napirend elıtt:
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: A mai napon tért haza képviselı-társunk Partiné Harcsa Magdolna – mielıbbi
gyógyulást kívánunk neki és reméljük, hamarosan újra köreinkben köszönthetjük. Röviden
ismertetném a két ülés között elvégzett tevékenységemet. November 28-án a véradókat
ünnepeltük – nagyon szépen köszönöm Dr. Kostyál Artúrnak és Képviselı Asszonynak a
remek szervezést. Azóta már volt egy véradás, ami nagyon sikeres volt – úgy tőnik, hogy a
propaganda-munka sikeres volt. 29-én kistérségi ülésen vettem részt – ez itt volt ebben a
teremben, hiszen itt láttuk vendégül a kistérség képviselıit. 30-án a tőzoltók éves közgyőlésén
vettem részt – Nagy Tibort választották meg parancsnoknak, az elnök Péter József. December
1-jén, miután befejezıdött a lomtalanítás, Kiss Lajossal, Adorjáni Mártával és munkatársaival
egy városszemlét hajtottunk végre. Nagy örömömre szolgál, hogy egy tiszta, rendezett
várossal várhatjuk az ünnepeket. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem Bátaszék
lakóinak, hogy kérésünkre mindenki a saját portája elıtt igyekezett rendet tenni. Volt egy-két
idısebb ember, volt, aki nem tudott eleget tenni a kérésünknek – ott közhasznú munkásokkal
végeztettük el ezt a feladatot. 2-án a vízzel kapcsolatos megbeszélésen vettem részt. Jelen
pillanatban nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel, megvárjuk a törvény megjelenését. 3-án egy
megható ünnepségen vettem részt: a Bursa Hungarica díjak átadásán, majd megnéztem a
Dzsungel könyve elıadást. Szeretettel gratulálok Erikáéknak, a szereplıknek – ezekért a
pillanatokért érdemes Bátaszéken élni és Bátaszéken vezetınek lenni. Olyan profi erısítıkkel
rendelkezünk, hogy komoly elıadásokat tudunk különbözı hang és fény-effektekkel kísérni.
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Láttam, még több elıadás lesz a nagy érdeklıdésre való tekintettel – ez egy óriási eredmény.
Ez kovácsolja össze a várost. 6-án a Számvevıszéki vizsgálat értékelésére került sor a
hivatalban – örömmel tájékoztathatom a képviselıket, hogy rendkívül korrekt és nagyon
alapos értékelést kaptunk és pozitívan értékelték a hivatal munkáját. Úgy fogalmaztak, hogy
nagyon kevés helyen találkoznak ennyire profi munkával. Nagy terhet jelentett az ellenırzés a
hivatalnak, mert iszonyatos mennyiségő anyagot néztek át. 8-án TETT ülésen vettem részt –
elszámoltunk az idei pénzekkel. A támogatást továbbra is biztosítják – januárban írjuk majd
alá a szerzıdést. 9-én a nyugdíjas óvónık és dadák köszöntése volt – Zsuzsáéknak köszönöm
a szép rendezvényt. Sokan vettek részt a programon – biztosan a hely varázsa is közrejátszott
ebben. 13-án megbeszélésem volt Dr. Rappai József fı állatorvos úrral – azt az ígéretet
kaptuk, hogy ki fog jönni és személyesen fog nekünk segíteni. Tegnap egy szívszorongató
ünnepségen vettem részt: a Gondozási Központ köszöntötte és látta vendéül azokat a
családokat és gyerekeket, akiknek talán ez az egyetlen karácsonyi ajándékuk. Megható volt
ezeket a csillogó szemő gyerekeket nézni. Összesen 125 gyerek – 125 család kapott csomagot,
s a központ dolgozói saját maguk mutattak be egy kis mősort. Köszönöm munkájukat. Végül,
a népszámlálás lezárásával kapcsolatban nagy örömmel vettem tudomásul, hogy Bátaszék
városát azon 15 település közé sorolták, ahol a legszínvonalasabb és a legmagasabb fokú
munka folyt. Ezt az eredményt megköszönném kollégáimnak. Röviden ennyivel szerettem
volna tájékoztatni képviselı társaimat, és átadnám Képviselı asszonynak a szót, mert neki
van még egy beszámolási kötelezettsége.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: A véradásunk olyan jól sikerült, hogy az októberi 31 fıvel
szemben 89-en jelentek meg és adtak vért. Az az 50 000 Ft támogatás, amit a testület
megszavazott, kiosztásra került. A fennmaradt 5500 Ft-ból az általános iskolában
meghirdetett: „Ki hoz több véradót?”- verseny nyertes osztálya kap majd ajándékot. Ezek az
eredmények a januári Cikádor újságban is benne lesznek. A fı beszámolási kötelezettségem a
Bursa Hungarica 2012-es évi fordulójának eredményhirdetése. 1 960 000 Ft-ot osztottunk szét
– 5 diák kapott 5000 Ft-os, 26 diák 4000 Ft-os és 16 diák havi 3000 Ft-os támogatást.
Összesen 52 pályázat volt érvényes, egyetlen pályázatot kellett elutasítnunk, ahol az egy fıre
jutó jövedelem meghaladta a kiírásban meghatározott 71 250 Ft-os összeget. A Nemzeti
Erıforrás minisztérium a megítélt összegeket ugyanekkora összeggel egészíti ki. Átlagban ez
80 000 Ft éves szinten egy diákra. Köszönöm a testület támogatását.

Kérdés és hozzászólás nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
136/2011.(XII.15.) önkormányzati határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti
tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 119, 120,
121, 123, 124, 126, 128 és 134/2011. (XI.24) önkormányzati
határozata lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról,
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a 14/2011. (XII.01.), önkormányzati rendelet kihirdetésérıl, és a két
ülés közötti tevékenységrıl szóló tájékoztatót elfogadja, a megtett
végrehajtási intézkedéseket jóváhagyja.
A képviselı-testület egyúttal a 142/2006.(VIII.29) és az azt módosító
137/2007.(VIII.28) KT; a 169/2008.(X.7) KT, a 70/2009.(IV.17) KT,
a 47/2011.(IV.14) önk-i és az 52/2011.(IV.28) önk.-i határozatait
hatályon kívül helyezi.

Interpellációk és bejelentések nem érkeztek.

Napirendi pontok tárgyalása:
1. A 2012. évi lakossági fizetési kötelezettségekrıl szóló rendelet elfogadásáról
130. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı
Szóbeli kiegészítés:
Skoda Ferenc: Röviden egészíteném csak ki az írásbeli anyagot. A rendelet-tervezet
tartalmazza a közterület-használati díjakat, a közút nem közlekedés céljára történı díjait, a
piaci helypénzeket illetve a szemétszállítási díjat. A nemrégiben elfogadott költségvetési
koncepció értelmében 4 %-os emelést foglaltunk a tervezetbe. Mellékeltük a szemétszállítási
szolgáltató költségelemzési sémáját is – az általa kimutatott adatok alapján 2012-ben 11,4 %os emelést javasol. Ebbıl a megemelt összegbıl hiányzik még az ún. lerakási díj, melyet
várhatóan jövıre szintén bevezetnek. Tartalmazza még a rendelet-tervezet a helyi adó
emelését is, melyre érkezni fognak bizottsági javaslatok is. Egyetlen egy kiegészítést tennék
még a rendelet-tervezet 5. §-ával kapcsolatban, az elsı bekezdésben a hatályba léptetésnél. A
vízdíjas rendeletben észrevehettük, hogy december 31-e a hatályba lépés idıpontja, ennek
oka, hogy a központi díj befagyasztást el tudja kerülni a város. Ezért javasolnánk, hogy itt is
december 31-e legyen a hatályba lépés. Ezt az Alisca Terra ügyvezetı asszonya is
kezdeményezte mai faxában.

A Bizottságok javaslatai:
Péter Géza, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk hosszasan tárgyalta ezt
az elıterjesztést. A mai nehéz helyzet itt is felütötte a fejét, ezért hosszasan vitattuk a díjakat
és próbáltunk olyan kompromisszumra jutni, ami mind az Önkormányzatnak, mind a
lakosságnak elfogadható lesz. Ez fıleg a kommunális adót érintette. A tervezett 12 000 Ft-os
díjat a Bizottság nem fogadta el, ehelyett 9000 Ft-os díjat javaslunk, ami 50 %-os emelést
jelent. A lakások bérbeadásánál az ügyvezetı által javasolt díjakat javasoljuk elfogadásra,
mely kb. 10 %-os emeléseket jelent. Másrészt javasoljuk, hogy a piaci alapon bérbe adott
lakásoknál legyen fix maximum összeg: 520 Ft/m². A határozati javaslatot változtatás nélküli
elfogadásra javasoltuk, a rendelet-tervezetet pedig ezekkel a módosításokkal javasoljuk
elfogadásra.
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Sümegi József, a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettese: A
KOIS Bizottság is tárgyalta a rendelet-tervezetet és a határozatot és változtatás nélküli
elfogadásra javasolja.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, a Szociális Bizottság elnöke: A határozati javaslatot
változtatás nélküli elfogadásra javasoljuk, a rendelet-tervezetet pedig módosítani kívántuk a
magánszemélyek kommunális adójának csökkentésével 10 000 Ft-ra.

Kérdés nem volt.

Hozzászólás:
Dr. Somosi Szabolcs: Én úgy látom, hogy évrıl évre jelentısen nı a lakosságra háruló
kötelezettségek mértéke. A tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen ebbıl kiindulva igen hosszasan
vitatkoztunk azon, hogy mennyire tudnánk támogatni azt, hogy a város mőködtetéséhez,
fenntartásához szükséges kommunális adót 100 %-al, vagy 50 %-al vagy más mértékő
emeléssel növeljük. A keletkezı néhány milliós különbözet nem lesz igazán döntı hatású a
jövı évi költségvetésünkre. Tettük mindezt tehát azért, mert mellette megkaptuk 5-6 oldalban
kifejtve az Alisca Terra kimutatását és javaslatát a jövı évi díjakra vonatkozóan, mely
számomra több bizonytalan és emiatt aggasztó pontot is tartalmaz, s kétségessé teszi, hogy
mekkora plusz költségeket varrnak majd a lakosok nyakába. Ráadásul az összköltség 1/3-át
nem közvetlenül Bátaszékrıl származó tételek adják. Emiatt is született az a
kompromisszumos megoldás a 9 000 Ft-os adóval, amivel a város mőködését is segítjük, és az
itt élık teherbíró képességét is próbáltuk figyelembe venni. Így remélhetıleg a nagyon jó
fizetési morál sem csökken a jövıben.
Dr. Szabó Ákos: Sok oldalról megvitattuk ezt a kérdést, sok nézıpontot próbáltunk
figyelembe venni a díjak meghatározásánál. Alapvetı szempont volt a város
mőködıképességének a megırzése – hiszen ez a mi városunk, nekünk kell tenni érte. Én a
tegnapi vitában úgy érveltem, hogy tehetnénk többet is, de összességében nyilvánvaló, hogy a
kialakult helyzetrıl sem a város vezetése, sem az itt élı-dolgozó emberek nem tehetnek. Ha
mindent összerakunk, akkor azt gondolom, hogy az itt elhangzott összegek jó
kompromisszumot jelentenek. Tudva mindazt, hogy ez önmagában a gondjainkat nem fogja
megoldani, de tudva azt is, hogy elvárják tılünk magasabb szinten, hogy megtegyük azokat a
lépéseket, melyek a stabilitást szolgálják. Úgy gondolom, hogy ezzel megtettük. Szomorú,
hogy a szemétszállítás dolgaiba különösebb befolyásunk nincs, legfeljebb annyit tehetünk,
hogy megtesszük a magunk észrevételeit, kifogásait, másrészt éles szemmel figyelemmel
követjük majd az eseményeket. Mert ha a szelektív hulladékgyőjtés nem indul be, akkor
furcsán mutat, hogy az is szerepel a díjtételek között.
Dr. Bonnyai József: Én a magam részérıl az 5-10 % közötti emeléseket tudom elfogadni s
támogatni az alaphelyzet figyelembevételével. Tegnap is elmondtam, hogy a kommunális adó
100%-os emelését nem tudom támogatni. Ami most megjelenik az anyagban, az a legkevésbé
rossz, amit így tudomásul veszek. Az Alisca Terrával kapcsolatban pedig az az álláspontom,
hogy ha nem tudunk részt venni a költségek nagyságrendjének kialakításában, akkor nincs is
mirıl vitatkoznunk. Mert nem tudom, hogy összeg meghatározásában kik és milyen
szempontok alapján vettek részt. Nem tiszta a mutatószám sem, amivel osztunk. Amíg ezekbe
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nem vagyunk bevonva, nincs értelme vitatkozni. Az alapoknál kellene ott lenni, és szakértıvel
kellene ott lenni, mert laikusként követni az egyes tételek árait és indoklását lehetetlen.
Skoda Ferenc: A délelıtt folyamán összehasonlítottam az Alisca Terra tavalyi
költségelemzési sémáját az ideivel és a következıket tudtam megállapítani: Az elmúlt évben
az összköltsége az Alisca Terrának 45 000 000 Ft volt. A mostaniban 50 000 000 Ft van.
5 000 000 Ft-os növekedés van tehát. Ez a növekedés egyetlen egy tétel eredménye: a
hulladékudvar komposztáló üzemeltetési költsége. A többi költségnél, pl. a postaköltségnél
jelentıs csökkenés van az elmúlt évhez képest és még más kiadásoknál is.
Dr. Szabó Ákos: Ennél a speciális kapcsolatnál kellene, hogy legyen lehetıségünk, hogy ettıl
a kimutatástól egy részletesebb kimutatást kapjunk. A jegyzı úr által elmondottak is felvetnek
újabb kérdéseket, de ezekbe most nem menjünk bele. Ettıl kézzelfoghatóbb indoklásra volna
szükség, ami láttatná, hogy ezek a költségek miért így oszlanak el.
Fejes József: Én úgy látom, hogy beleszólásunk a szemétszállítási díjba nincsen. El kell
fogadnunk. Amit tehetünk, hogy kilépünk innen és akkor nem lesz szemétszállítás, vagy
másképp oldjuk meg. De ha lenne mód rá, jó lenne elérni, hogy mégis legyen beleszólásunk,
rálátásunk.
Bognár Jenı: Azt azért tudni kell, hogy Bátaszék városának a REKOM-ban – akinek azért
rálátása, ráhatása van a dolgokra – szavazati joga van, a nagyságrendjéhez mérten. Tehát ezek
nem légbıl kapott számok. Ugyanezt a díjat fizeti Alsónyék, Cikó stb. is. Egyetlen más
lehetıségünk lenne, ha azt mondanánk, hogy x összegő lesz a díj – a fennmaradót a város
hozzáteszi. Emiatt is harcolunk pl. az utolsó pillanatig a vízzel. Az még keményebb falat lesz,
mert a víz értéke még nagyobb lesz. Jelenlegi állás szerint a hulladékudvarok januárban
megnyílnak.

Polgármester úr elıször a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a lakásbérleti díjakkal kapcsolatos
módosító indítványát szavaztatja meg. Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat
Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen szavazattal – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
módosító indítványát elfogadta.

Polgármester úr ezt követıen a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság kommunális adóval
kapcsolatos módosító indítványát szavaztatja meg, azaz hogy a kommunális adó összege
9 000 Ft legyen. Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete –
egyhangúlag, 8 igen szavazattal – Pénzügyi és Gazdasági Bizottság módosító indítványát
elfogadta

Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi lakossági
fizetési kötelezettségekrıl szóló és a jegyzıkönyv mellékletét képezı 15/2011.(XII.28.)
önkormányzati rendeletet – egyhangúlag 8 igen szavazattal – megalkotta.
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
137/2011.(XII.15.) önkormányzati határozata
a városi piaci helypénzek díjainak megállapításáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - a városi piac
tartásáról szóló 13/2004.(VI.7.) KTR számú rendelet 6. §-ának (1)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a bátaszéki városi piac
helyhasználati díjait az alábbiak szerint állapítja meg 2012. január 01jétıl:
1.) Napi helypénz fizetés esetén:
a.) Kereskedık esetében:
burkolaton történı árusításkor

310.- Ft/m2/alkalom + áfa

b.) İstermelık esetében:
- asztalon történı árusításkor
- burkolaton történı árusításkor

155.- Ft/fm/alkalom + áfa
90.- Ft/m2/alkalom + áfa

2.) Állandó, érvényes engedéllyel:
- az engedély érvényességi idején belül,
kereskedık esetében
6220.- Ft/m2/negyedév + áfa
A képviselı-testület egyúttal a 247/2010.(XII.21.) önk.-i határozatát
hatályon kívül helyezi.
Határidı: 2011. december 28.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
(a határozat kihirdetéséért)
Határozatról értesül: BÁT-KOM Kft. vezetıje
építési és városüzemeltetési iroda
pénzügyi iroda

2. A BÁT-KOM 2004. Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása
131. számú elıterjesztés
Szóbeli kiegészítés és kérdés az elıterjesztéshez nem volt.
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Hozzászólás:
Bognár Jenı: Szeretném megköszönni ügyvezetı úr és kollégái egész éves munkáját.
Korrekt, harmonikus kapcsolat alakult ki köztünk, s talán furcsának hat, hogy minden héten
van legalább egy megbeszélésünk, egyeztetésünk, de ez azt a célt szolgálja, hogy a városban
minden jól mőködjön és rend legyen.

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
138/2011.(XII.15.) önkormányzati határozata
BÁT-KOM 2004. Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a BÁTKOM 2004. Kft tulajdonosa - e jogkörében eljárva - a Kft. 2012. évre
vonatkozó – és a határozat mellékletét képezı - üzleti tervét
71 803 307.- Ft bevétellel,
71 237 792.- Ft kiadással és
565 515.- Ft nyereséggel
elfogadja.
Határidı: 2011. december 30.
Felelıs: Kiss Lajos ügyvezetı
Határozatról értesül: BÁT-KOM 2004. Kft.
pénzügyi iroda
irattár

3. A BÁT-KOM 2004. Kft. ügyvezetıjének jutalmazása
132. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
Szóbeli kiegészítés:
Dr. Bonnyai József, a Felügyelı Bizottság elnöke: A bizottság írásos anyagát mindenki
megkapta. Ennek része volt az az elemzés, mely értékelte a Kft. ez évi munkáját, saját
észleléseink, polgármester úr és a városban élık véleményére alapozva. Ezek értékelését
követıen arra jutott a FEB, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselı-testületnek
indítványozza, hogy amennyiben a gazdasági társaság várható eredménye azt lehetıvé teszi,
akkor munkavállalóit egyszeri bruttó egyhavi plusz juttatásban részesítse.
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A Bizottságok javaslatai:
Péter Géza, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Maximálisan egyetértettünk a FEB
javaslatával és a megkapott kimutatásból látszik, hogy a fedezet erre rendelkezésre is áll. Így
a bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.

Kérdés és hozzászólás nem volt.

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
139/2011.(XII.15.) önkormányzati határozata
a BÁT-KOM 2004. Kft. ügyvezetıjének jutalmazásáról
Bátaszék város önkormányzat képviselı-testülete a BÁT-KOM 2004.
Kft. Felügyelı Bizottság javaslatát elfogadva, mint egyedüli,
kizárólagos tulajdonosa a BÁT-KOM 2004. Kft.-nek, a 134/2004.
(VI.29.) KTH számú határozattal jóváhagyott Javadalmazási
Szabályzat 1. pontjában rögzített hatáskörében eljárva, Kiss Lajost - a
BÁT-KOM 2004. Kft. ügyvezetıjét - 2011. évi munkája
elismeréseként bruttó 220.000.- Ft összegő jutalomban részesíti a Kft.
2011. évi költségvetése terhére.
Határidı: 2011. december 27. (a határozat közlésére)
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
Határozatról értesül: Kiss Lajos ügyvezetı,
BÁT-KOM 2004 Kft.
irattár

4. Bérlakás állomány 2012. évi felújítási tervének jóváhagyása
133. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Kiss Lajos ügyvezetı
Szóbeli kiegészítés:
Kiss Lajos: A Hunyadi utcai bérlakás felújítását javasoljuk, mivel ott egy lakás megüresedett
és így sokkal könnyebb a munkákat elvégezni. Ez a legfontosabb feladat.
Skoda Ferenc: Tegnap a pénzügyi bizottsági ülésen említettem, hogy a határozati javaslatból
a felvezetı egyik pontja kimaradt: a 2-es pontban 3 086 100 Ft van az összes munkák
elvégzésére, de az a.) pontból egy munkavégzés hiányzik, ami az elıterjesztés felvezetıjében
szerepel: a vízvezeték cseréje. Ez a pont tehát kiegészülne 292 100 Ft-tal, és így jön ki a
3 086 100 Ft.
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A Bizottságok javaslatai:
Péter Géza, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Az elıterjesztést tárgyaltuk és jegyzı
úr szóbeli kiegészítésével elfogadásra javasoljuk.

Kérdés és hozzászólás nem volt.

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
140/2011.(XII.15.) önkormányzati határozata
Önkormányzati tulajdonú bérlakások 2012. évi felújításáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete:
1.) 2012. évben az alábbi önkormányzati bérlakások felújítását
határozza el:
a.) Budai utca 56-58. számú ingatlan - 1 terasz burkolatának
felújítása, melynek költsége 100 000 Ft + Áfa = 127 000 Ft
(meglévıburkolat felszedése, új aljzat készítése), újra burkolás
fagyállólappal), vízvezeték cseréje 230 000 Ft + Áfa = 292 100
Ft (3 szinten régi felmenı vezeték bontása, új vezeték kiépítése
a csatlakozó lakáson belüli vezetékkel együtt kımőves
javítások)
b.) Hunyadi u.2. számú ingatlan – a 3 emeleti fürdıszobájának
felújítása, melynek költsége 3 x 700 000 + Áfa = 2 667 000 Ft
(az elöregedett vezetékek cseréje, padló és falburkolatok cseréje,
új szaniterek felszerelése, csaptelepek cseréje, a helyiségek
festése)
2.) az 1.) pontban meghatározott felújítási munkákra - a 2012. évi
lakbérbér bevételek terhére - 3.086.100 Ft-ot biztosít, és egyben
megbízza a Bát-Kom 2004 Kft.-t a felújítási munkák elvégzésével.
Határidı: 2011. december 30. és 2012. december 31.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
(a határozat megküldéséért) és
Kiss Lajos ügyvezetı
(a munkák elvégzéséért)
Határozatról értesül: BÁT-KOM 2004. Kft.,
építési és városüzemeltetési iroda,
pénzügyi iroda
irattár
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Bognár Jenı: Minimálisra leépítettük a BÁT-KOM-nál a létszámot. Nyilván ehhez
kapcsolódnak a közhasznú munkások, akik sokat tettek azért, hogy a város olyan ilyen jó
állapotban van. Sok árkot rendbe tudtunk hozni, ki tudtunk tisztítani – szerencsére idén nagy
esı nem volt. Ez az üzem nem adható ki vállalkozásba, mert még mindig így a legolcsóbb
megoldás, és felhívnám a figyelmet arra, hogy pl. a karácsonyfa áll, azt nehéz kiforintosítani,
de ugyanez a helyzet a főnyírással – olyan helyen is nyírjuk, ahol nem lenne kötelezettségünk,
de azt hiszem érthetı, hogy segítünk az egyháznak vagy a temetıknél. Vagy a holnapi 70
éven felüliek programja – hogy ez megvalósulhasson, le kell rakni a szınyeget, fel kell
állítani több száz sörpadot stb. – ezt kiszámlázni vállalkozó részére óriási összeget vinne el.
Sok olyan munkát végeznek el, amire szükség van. Szükség van tehát a BÁT-KOM
tevékenységére. Munkájukat szeretném Képviselı társaim és a magam nevében megköszönni.

5. Az
ivóvízés
szennyvízcsatorna-szolgáltatás
megállapításáról
135. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

hatósági

díjának

A Bizottságok javaslatai:
Péter Géza, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A határozati javaslatot és a rendelettervezetet is elfogadásra javasoljuk.
Fejes József, a Felügyelı Bizottság elnöke: A tulajdonossal megtárgyaltuk a 2012-es évi
vízdíjakat. Fontos kiemelni, hogy jó lenne, ha a kintlévıségeket be tudnánk hajtani, mert
egyre nagyobb terhet jelent a Kft részére. Kérnénk a lakosságot, hogy próbáljon segíteni,
próbálja a vízdíját befizetni. A vízdíjakat a FEB elfogadta.
Szóbeli kiegészítés:
Bognár Jenı: Jómagam részt vettem a taggyőlésen, így elsı kézbıl tudom, hogy ott a
Képviselı-testület javaslatát fogadták el.
Skoda Ferenc: Az ülést megelızıen kiosztottam egy új rendeletet az ivóvíz- és
szennyvízcsatorna szolgáltatás hatósági díjaival kapcsolatban. A változtatás oka a PGB ülésen
felmerült, a tervezett maximált hatósági árak összegei 2013-ra és 2014-re vonatkozóan.
Ügyvezetı úr tegnap kezdeményezte, hogy ezen maximált hatósági árak díjait a rendeletbe is
építsük be. Ennek megfelelıen a rendelet-tervezetnek egy új, 2§-a lenne, amely az elsı
bekezdésben az ivóvíz-díjat, második bekezdésében a szennyvíz-díjat maximalizálja a
következı két évre. Ezzel a változtatással javasolnám elfogadni a rendeletet.

Kérdés és hozzászólás nem volt.

Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete az ivóvíz- és
szennyvízcsatorna-szolgáltatás hatósági díjának megállapításáról szóló 18/2007.(XII.21.)
KT rendelet módosításáról szóló és a jegyzıkönyv mellékletét képezı 16/2011.(XII.28.)
önkormányzati rendeletet – egyhangúlag 8 igen szavazattal - megalkotta.
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
141/2011.(XII.15.) önkormányzati határozata
a szennyvíz-közmő 2012. évi bérleti díjának megállapításáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a város
közigazgatási
területén
lévı
szennyvízcsatorna-hálózat
létesítményeinek, valamint a városi szennyvíztisztító-telep
létesítményének 2012. évi bérleti díját 100.000 – 100.000.- Ft + ÁFA
összegben határozza meg.
A képviselı-testület egyúttal a 257/2010.(XII.21.) önk.-i határozatát
hatályon kívül helyezi.
Határidı: 2011. december 28.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Dél-Tolna Közmő Üzemeltetı és Szolg. Kft.
pénzügyi iroda

Bognár Jenı: Szeretném tájékoztatni képviselı társaimat, hogy a jövı héten elkészül az a
vezeték, ami feltehetıen enyhíteni fogja egy csapadékos év esetén a gondjainkat. A Mozi
tértıl új ágat építettünk ki a szennyvíztelepig – jövı héten ez elkészül. Számomra
megnyugtató ez az elırelépés. Nem volt egyszerő a megvalósítás többek között azért, mert
nem akartunk termıterületen végigmenni, és itt szeretném megköszönni az Osváth család
hozzáállását, támogatását.

6. Fogorvosi vállalkozási szerzıdés jóváhagyása
136. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı
Szóbeli kiegészítés nem volt.

A Bizottságok javaslatai:
Péter Géza, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk tárgyalta a szerzıdést és
javasoljuk elfogadásra.
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Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, a Szociális Bizottság elnöke: Bizottságunk is tárgyalta az
Agrosilv BT. kérését, mi szerint a következı 5 évben DR. Pataki Anna doktornı folytatni
kívánja az ellátást a fogorvosi praxisában. Egyetértettünk vele és elfogadásra javasoljuk.

Kérdés nem volt.

Hozzászólás:
Skoda Ferenc: Annyi kiegészítést tennék, hogy az eddigiekkel ellentétben ezt a szerzıdést
már nem csak a Bátaszéki Képviselı-testületnek kell jóváhagynia, hanem az OEP kérésére a
szerzıdés hatályba lépéséhez az alsónánai, alsónyéki, pörbölyi testületeknek is, hiszen a
fogorvosi körzet oda is kiterjed. İk ezt tárgyalták és a szerzıdéssel egyetértenek. A szerzıdés
tartalmát doktornıvel természetesen egyeztettük.

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
142/2011.(XII.15.) önkormányzati határozata
az AGROSILV Bt.-vel, fogszakorvosi tevékenység ellátására
kötendı megbízási szerzıdés jóváhagyásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.ben rögzített kötelezı
egészségügyi feladatának ellátása érdekében – figyelembe véve az
egészségügyrıl szóló 2000. évi II. tv.-ben és a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000.(II.25.) EüM
rendeletben foglaltakra – a bátaszéki II. számú fogorvosi körzet
fogorvosi tevékenység területi ellátására az „AGROSILV Bt.”-vel
(6500 Baja, Batthyány u. 28/A., képviselı: dr. Pataki Anna ügyvezetı)
anyja neve: Fehérvári Mária, lakcím: Bátaszék, Bonyhádi u. 7/B.)
kötendı és a határozat mellékletét képezı megbízási szerzıdést 2012.
január 01-jétıl 2016. december 31-ig terjedı idıtartamra jóváhagyja.
A képviselı-testület egyúttal felhatalmazza a város polgármesterét a
szerzıdés aláírására.
A képviselı-testület egyúttal a 202/2006. (XI.29.) KTH számú
határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidı: 2011. december 30.
Felelıs: Skoda Ferenc aljegyzı
(a határozat megküldéséért) és
Bognár Jenı polgármester
(a szerzıdés aláírásáért)
Határozatról értesül: AGROSILB Bt., helyben
MEP, Szekszárd
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pénzügyi iroda
irattár

7. Háziorvosi vállalkozási szerzıdések módosítása
145. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı
Szóbeli kiegészítés:
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: A változtatás lényege a következı. Két cégben végeztük
az alapellátási tevékenységet Bátaszék I-es és II-es körzetében, elıbbiben Dr. Kostyál Artúr,
utóbbiban jómagam. A továbbiakban mind a ketten egy cégben, a Mecador Bt-ben szeretnénk
ezt a nonprofit tevékenységet végezni, ugyanakkor a profitorientált tevékenységet, a központi
orvosi ügyeleti tevékenységet a másik közös cégünkben, a Dr. K és K Bt-be szeretnénk
átcsoportosítani. Az lenne a kérésünk, hogy ennek megfelelıen módosuljanak megbízási
szerzıdésünk.
A Bizottságok javaslatai:
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, a Szociális Bizottság elnöke: A Szociális Bizottság a
határozati javaslatot és a szerzıdést változtatás nélküli elfogadásra javasolja. Én érintettség
miatt a szavazásban nem veszek részt.

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
143/2011.(XII.15.) önkormányzati határozata
házi orvosi tevékenység ellátására kötött megbízási szerzıdés
módosításáról
Bátaszék
Város
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
„MECADOR” Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel (7140 Bátaszék,
Budai u. 27., ügyvezetı: dr. Kostyál Artúr Alajos) – házi orvosi
tevékenység ellátására kötött és a 178/2008.(X.07.) KT határozattal
jóváhagyott megbízási szerzıdés módosítását – a határozat melléklete
szerinti tartalommal - jóváhagyja, egyben felhatalmazza a város
polgármesterét annak aláírására.
A képviselı-testület egyúttal ”Dr. K és K” Egészségügyi Szolgáltató
Bt.-vel (7140 Bátaszék, Budai u. 27., társtulajdonos: dr. Kostyálné dr.
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Kovács Klára) háziorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási
szerzıdést jóváhagyó 212/2010.(XI.30.) önk.-i határozatát 2012.
január 31-ével hatályon kívül helyezi.
Határidı: 2011. december 30.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
(a határozatok megküldéséért)
Bognár Jenı polgármester
(a szerzıdés aláírásáért)
Határozatról értesül: dr. Kostyál Artur Alajos háziorvos
dr. Kovács Klára háziorvos
pénzügyi iroda
irattár

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
144/2011.(XII.15.) önkormányzati határozata
központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátására kötött megbízási
szerzıdés módosításáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Dr. K és
K” Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel (7140 Bátaszék, Budai u. 27.,
társtulajdonos: dr. Kostyálné dr. Kovács Klára) – központi orvosi
ügyeleti szolgálat ellátására kötött és a 213/2010.(XI.30.) önk.-i
határozattal jóváhagyott megbízási szerzıdés módosítását – a
határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja, egyben
felhatalmazza a város polgármesterét annak aláírására.
A képviselı-testület egyúttal ” „MECADOR” Egészségügyi
Szolgáltató Kft.-vel (7140 Bátaszék, Budai u. 27., ügyvezetı: dr.
Kostyál Artúr Alajos) központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátására
kötött megbízási szerzıdést jóváhagyó 179/2008.(X.07.) KT
határozatát és az ezt módosító 241/2010.(XII.21.) önk.-i határozatát
2011. december 31-ével hatályon kívül helyezi.
Határidı: 2011. december 30.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
(a határozatok megküldéséért)
Bognár Jenı polgármester
(a szerzıdés aláírásáért)
Határozatról értesül: dr. Kostyál Artur Alajos háziorvos
dr. Kovács Klára háziorvos
pénzügyi iroda
irattár
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8. Közoktatási, Közmővelıdési, Mőemlékvédelmi Közalapítvány
Okiratának módosítása, új kuratóriumi tag megválasztása
137. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Alapító

Szóbeli kiegészítés:
Skoda Ferenc: Februárban elhunyt egy kuratóriumi tag, helyére kellene a mai ülésen új tagot
választani. Javasoljuk tehát 5. Kuratóriumi tagnak Sági Lajosnét, a városi könyvtár vezetıjét.
Ugyanakkor az alapító okiratot is módosítanánk két pontban. Egyrészt javasolnánk, hogy a
határozatképességhez ne kelljen az összes tag jelenléte, hanem legyen elegendı 4 tag
jelenléte, másrészt a szavazategyenlıségre vonatkozó gyakorlatot pontosítanánk. Az
alapítvány ezen igényeit az alapítvány titkára javasolta a Testületnek.

A Bizottságok javaslatai:
Sümegi József, a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettese:
Tárgyaltuk és mind a két határozati javaslatot változtatás nélküli elfogadásra javasoljuk.
Péter Géza, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Mi is javasoljuk az alapszabály
módosítását és Sági Lajosné megválasztását.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, a Szociális Bizottság elnöke: Elfogadásra javasoljuk.

Kérdés és hozzászólás nem volt.

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
145/2011.(XII.15.) önkormányzati határozata
Közoktatási, Közmővelıdési és Mőemlékvédelmi Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdésének
b.) pontjában kapott hatáskörében eljárva, a Polgári Törvénykönyvrıl
szóló 1959. évi IV. tv.74/C. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra – a
139/2003.(IX.11.) KTH számú határozatával létrehozott Közoktatási,
Közmővelıdési és Mőemlékvédelmi Közalapítvány Alapító Okiratát
2012. január 01-jei hatállyal, az alábbiak szerint módosítja:

18

a.) az Alapító Okirat 6.2.2. pontja (A Kuratórium mőködése)
második bekezdésének elsı mondata helyébe a következı
rendelkezés lép:
„A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon legalább négy
tag jelen van.”
b.) Az Alapító Okirat 6.2.2. pontja az alábbi új harmadik és
negyedik mondattal egészül ki:
„Szavazategyenlıség esetén a szavazást az ülés végén meg
kell ismételni. Ha ekkor is szavazategyenlıség alakul ki,
akkor a kérdésben nem született döntés.”
Határidı: 2011. december 29.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
(a változás bírósági bejegyeztetéséért)
Határozatról értesül: dr. Bonnyai József ügyvéd
kuratórium elnöke
irattár

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
146/2011.(XII.15.) önkormányzati határozata
Közoktatási, Közmővelıdési és Mőemlékvédelmi Közalapítvány
új kuratóriumi tag megválasztásáról
Bátaszék
város
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
139/2003.(XI.11.) KTH számú határozatával létrehozott „Bátaszék
és
Mőemlékvédelmi
város
Közoktatási,
Közmővelıdési
Közalapítványa” kuratóriumi tagjának választja – 2012. január 01-jei
hatállyal – Schmidt Antalné volt kuratóriumi tag 2011. február 11-én
bekövetkezett halálára figyelemmel – Sági Lajosné sz.: Bódis Ilona
(sz.: Lengyeltóti, 1961. június 10., anyja neve: Dávid Ilona) Bátaszék,
Patak u. 36. szám alatti lakost választja meg,
Határidı: 2011. december 31.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
(a változás bírósági bejegyeztetéséért)
Határozatról értesül: dr. Bonnyai József ügyvéd
Sági Lajosné
kuratórium elnöke
irattár
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Bognár Jenı: Ságiné Icának sok szeretettel gratulálok. De szeretnék gratulálni egyúttal
mindahhoz a plusz tevékenységhez is, melyet a könyvtárban végeztek, mint pl. a Varrókör, a
Könyvbarátok Klubja, a kiállítások, a Mikulás-ünnepség, a faültetés az idén született
gyermekeknek stb.

9. A 2012. évi városüzemeltetéshez kapcsolódó szerzıdés jóváhagyása
134. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Kiss Lajos ügyvezetı és Bognár Jenı polgármester
Szóbeli kiegészítés:
Kiss Lajos: A parkgondozásról és a téli hó eltakarításról van szó a szerzıdésben. Az
üzemanyagárak emelkedése miatt ennek megfelelıen kellett nekünk is kalkulálnunk a
következı évre a költségeinket.
A Bizottságok javaslatai:
Péter Géza, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk tárgyalta, és a
határozati javaslatot, illetve a szerzıdést is elfogadásra javasoljuk.

Kérdés és hozzászólás nem volt.

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
147/2011.(XII.15.) önkormányzati határozata
a 2012. évi
jóváhagyásáról

városüzemeltetéshez

kapcsolódó

szerzıdés

Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete a BÁT-KOM
2004. Kft.-vel (Bátaszék, Baross u. 1/A) a város közterületeinek,
belterületi
zöldterületeinek,
játszótereinek
karbantartási,
parkfenntartási, parkgondozási munkák ellátására 2012. évre kötendı
vállalkozási szerzıdést
15.828.000.- Ft + ÁFA/év összegben
jóváhagyja.
A képviselı-testület felhatalmazza a város polgármesterét a szerzıdés
aláírására.
a.) egyúttal a 236/2010.(XII.21.) önk.-i határozatát 2011. december
31-ével hatályon kívül helyezi.
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Határidı: 2011. december 30.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
(a határozat megküldéséért) és
Bognár Jenı polgármester
(a szerzıdés aláírásáért)
Határozatról értesül: BÁT-KOM 2004. Kft. ügyvezetıje
pénzügyi iroda
építési és városüz. iroda
irattár

10. A polgármester beszámolója a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulásban végzett 2011. évi tevékenységrıl
138. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
Szóbeli kiegészítés:
Bognár Jenı: Írásban megkapták az anyagot a képviselı társaim. Ezt egy rövid szóbeli
tájékoztatással egészíteném ki. A Kistérség jelen pillanatban még mőködik, jól mőködik.
Minden kistérségi ülésen részt veszek, hiszen ez az egyetlen egy fórum, ahol polgármesterek
össze tudunk jönni és a búnkat, bánatunkat, aggályainkat a jövıre nézve meg tudjuk
fogalmazni. Sajnos nem mindig kapunk olyan válaszokat, melyek megnyugtatnának
bennünket. A legutolsó ülés nem is olyan régen ebben a teremben volt. Azok a normatívák,
melyek a kistérségen keresztül érkeznek, azok pontosan érkeznek, idıben megkapjuk ıket.
Megérkeznek ezek a szomszédos településekre is, akikkel szerzıdésben vagyunk, azok
viszont már nem ilyen ütemesen utalják hozzánk tartozásaikat. Ennek ellenére most úgy tőnik,
sikerült megegyeznünk és egy település kivételével még idén átutalják hozzánk a tartozásukat.
A Kistérségnél én mindig nagyon fontosnak tartottam a belsı ellenırzést, annak ellenére,
hogy sok kolléga eleinte idegenkedett tıle. Most eljutottunk odáig, hogy vita folyik arról,
hogy hol legyen belsı ellenırzés. Sok új polgármester van közöttünk és végre megértették,
hogy a vezetésnek óriási szüksége van arra, hogy idıben rámutasson esetleges rossz
tendenciákra, hibákra. Így most inkább olyan gondja van a Kistérségnek, hogy hány órát tud
biztosítani bizonyos településekre. A kistérség jövıjérıl nem tudok tájékoztatást adni –
meglátjuk mi lesz.

Kérdés és hozzászólás nem volt.

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

21

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
148/2011.(XII.15.) önkormányzati határozata
a polgármester beszámolója a Szekszárd és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulásban végzett 2011. évi tevékenységrıl
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
törvény 6. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Bátaszék
város polgármesterének a Társulás 2011. évi munkájáról, valamint a
Társulásban végzett 2011. évi tevékenységrıl szóló beszámolót
elfogadja.

11. A helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelettervezet elfogadása
146. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
Szóbeli kiegészítés:
Tafnerné Fáll Erika: Egészen rövidre fogva 3 szóban össze lehet foglalni a rendelet
módosítását: a pontosítás, az aktualizálás és a praktikum jegyében történtek a módosítások. A
pontosítások a következık voltak: A B-A-P MOK intézmény létrejöttével meg kellett
változtatni az intézmények felsorolásáról szóló részt a rendeletben, az idıközben megjelent
jogszabályszerkesztésrıl szóló központi jogszabály miatt pár helyen át kellett alakítani a
korábbi rendelet szerkezetét a gondolatjelek helyett abc-jelzésekkel láttuk el a rendeletet. Az
aktualizálás jegyében adatok frissítésére került sor, különösen idıszerő volt a rendelet
mellékletét képezı helyzetelemzés aktualizálása. Ugyancsak ide tartozik, hogy a gyakorlatban
már jól bevált intézkedéseket a rendeletben is úgy rögzítsük, ahogy beváltak, azaz a helyi civil
szervezetek pályázati lehetıségeinél nem a szakbizottsághoz kell pályázni, hanem Bátaszék
Város Közoktatási, Közmővelıdési és Mőemlékvédelmi Közalapítványához. A praktikumhoz
tartozik, hogy a gyakran változó mellékleteket függelékként tesszük a rendelet mellé. Ilyen a
civil szervezetek listája vagy a rendezvénynaptár. Annak az oka pedig, hogy a rendezvénynaptárban a régi óvodavezetı neve szerepel, az, hogy ez a naptár minden év elején kerül
összeállításra, amikor még ı volt hivatalban.

A Bizottságok javaslatai:
Sümegi József, a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettese:
Változtatás nélküli elfogadásra javasoljuk.

Kérdés és hozzászólás nem volt.
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Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi közmővelıdési
feladatok ellátásáról szóló és a jegyzıkönyv mellékletét képezı 17/2011.(XII.28.)
önkormányzati rendeletet – egyhangúlag 8 igen szavazattal - megalkotta.

12. A helyi építési szabályzatról szóló 10/2004.(VII.1.) KTR számú rendelet 6.
számú módosítása
140. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Adorjáni Márta ép. irodavezetı
Szóbeli kiegészítés:
Adorjáni Márta: A rendezési tervünk 6. számú módosítása azért vált szükségessé, mert a
kérelmezı, a Mattenheim Autó Kft., megvásárolta a telephely szomszédságában lévı
területeket és ezen a területen bıvíteni szeretné a vállalkozását. A jelenleg érvényes rendezési
terv ezt a területet kisvárosias lakóterületbe sorolja, de így a Kft. nem tud pályázatokat
benyújtani, ezért azt kérte, hogy kerüljön át a terület gazdasági-kereskedelmi szolgáltató
jellegő terület besorolásba. Ez bedolgozásra került mind a településszerkezeti tervbe, mind a
szabályozási tervbe. A helyi építési szabályzatban ezen túl néhány kisebb módosításra kerül
sor – ezek nem lényegiek, nem területi besorolást érintenek, hanem az elmúlt idıszak törvényi
változásaihoz igazodnak.
A Bizottságok javaslatai:
Péter Géza, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk tárgyalta, és mind a
rendelet-tervezetet, mind a határozati javaslatot elfogadásra javasoljuk.

Kérdés és hozzászólás nem volt.

Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi építési
szabályzatról szóló 10/2004.(VII.1.) KTR számú rendelet módosításáról szóló és a
jegyzıkönyv mellékletét képezı 18/2011.(XII.28.) önkormányzati rendeletet – egyhangúlag,
8 igen szavazattal - megalkotta.

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
149/2011.(XII.15.) önkormányzati határozata
Bátaszék Város
módosításáról

településszerkezeti

tervének

3.

számú

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 16.§ -ának, valamint
az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi
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LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján - a 99/2004.
(VI.1.) KTH számú határozattal elfogadott - Bátaszék Város
Településfejlesztési tervének 2. számú módosítását a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidı: 2012. január 15.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: kérelmezı
építési és városüz. iroda
irattár

13. A 2012. évi köztisztviselıi teljesítmény-követelmények fıbb céljainak
meghatározása
141. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı
Szóbeli kiegészítés:
Skoda Ferenc: A köztisztviselıi törvény 34§-a alapján minden évben el kell készíteni a
köztisztviselık következı évre vonatkozó fıbb teljesítmény-követelményi céljait. Ezek azt a
célt szolgálnák, hogy amennyiben pénzügyi lehetısége van a vezetınek, a személyekre
lebontott köztisztviselıi teljesítmény-értékelés alapján javaslatot tehetnek az irodavezetık a
jegyzınek az illetményalaptól való felfele vagy lefele való eltérésre. Ennek a pénzügyi
fedezete már hosszú évek óta nincs meg – ezzel a lehetıséggel így nem tudunk élni. Ennek
ellenére a célokat el kell készíteni és januárban hónapban el kell készíteni személyekre
lebontva a 2012. Évi teljesítmény-követelmény célokat, illetve ez év decemberében értékelni
kell a köztisztviselıket. Idén új feladatok kerültek be a célok közé a korábbi évekhez képest –
a leendı járási hivatalok létrehozásával kapcsolatos feladatok, a közös hivatal létrehozásával
kapcsolatos feladatok, az oktatási intézmények állam részére átadásával kapcsolatos feladatok
merültek fel új célokként.
A Bizottságok javaslatai:
Sümegi József, a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettese:
Bizottságunk tárgyalta és változtatás nélkül javasolja elfogadásra.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, a Szociális Bizottság elnöke: A Bizottság a 2012. évi
köztisztviselıi teljesítmény-követelmények fıbb céljait a következı módosításokkal javasolja
elfogadásra. A bizottságokkal kapcsolatos célok az alábbival egészüljenek ki: „- el kell érni,
hogy a kisebbségi önkormányzatok képviseltessék magukat a bizottsági munkában.”. Én
változatlanul nagy hiányosságnak tartom, hogy bizottságunk munkájában különösen fontos
lenne a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviseltetése. Másik javaslatunk, hogy folytatni
kell a közcélú foglalkoztatást, de ezen túl bıvíteni is kell foglalkoztatásukat – új értékek
létrehozásával, pl. erdıtelepítési feladatokkal, kertészeti kultúra megvalósításával,
amennyiben erre lehetıség lesz. Ennek területi lehetıségeit is fel kell térképezni.
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Péter Géza, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasoljuk a határozati javaslatot.

Kérdés nem volt.

Hozzászólás:
Bognár Jenı: Minden évben e napirend kapcsán szoktam jegyzı úr teljesítményét értékelni.
Nem szeretném mind a 22 pontot felsorolni, de annyit elmondanék, hogy egyetlen egy terület
volt, ahol 4 pontot adtam jegyzı úrnak a maximális 5-bıl: az önkormányzati tevékenységgel
kapcsolatos folyamatos információszolgáltatás biztosítása – ez nem minden esetben valósult
meg 100%-osan. Nem vagyunk naprakészek az interneten. Végül a 110 pontból 109-et kapott
jegyzı úr, így 99%-os volt a teljesítménye. Figyelembe vettem azt a tényt is, hogy jegyzı úr
egész évben aljegyzı nélkül, egyedül dolgozott, nagyon lelkiismeretesen és a nagyon magas
színvonalon. Azzal a javaslattal élnék, hogy aljegyzı asszony munkába állását követıen ismét
fordítson kiemelten gondot a kollégákkal való kapcsolattartásra. Korábban jól bevált szokása
volt ez, de idén sajnos háttérbe szorult, így ez lenne a kérésem jegyzı úr felé. Végezetül az a
kérésem, hogy használja ki azt a lehetıséget, hogy ı a Dél-Tolnai Jegyzıklub egyik vezetıje
és segítse az információáramlást, információszerzést. Javaslom az alapilletménytıl való
eltérést jegyzı úr részére – azzal a tudattal, hogy ennek megvalósítására nincs lehetıség.
Köszönöm jegyzı úr munkáját, korrekt hozzáállását, a hivatal kiváló vezetését. Külön öröm,
hogy jegyzı úr a lakosság bizalmát is élvezi, hiszen a fogadóóráin mindig sokan jelennek meg
nála, és higgadtan kezeli még az igaztalan vagdalkozásokat is a polgárok részérıl.

Polgármester úr elıször a Szociális Bizottság két módosító indítványát szavaztatja meg.
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen
szavazattal – támogatta a bizottság módosító indítványát.

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
150/2011.(XII.15.) önkormányzati határozata
a 2012. évi köztisztviselıi teljesítmény-követelmények fıbb
céljainak meghatározásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete;
1. a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. §
-ának (3) bekezdésében kapott jogkörében eljárva – a jegyzı
elıterjesztése alapján – a köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı 2012. évi kiemelt és általános
célokat - a polgármesteri hivatal köztisztviselıi
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vonatkozásában - a határozat melléklete szerinti tartalommal
határozza meg.
2. utasítja a város polgármesterét, hogy a határozat
mellékletében megfogalmazott kiemelt és általános célok
alapján írásban határozza meg a jegyzıvel szembeni
teljesítmény-követelményeket, a jegyzı teljesítményértékelését 2012. december hónapban végezze el, és ennek
eredményérıl tájékoztassa a képviselı-testületet.
3. felkéri a város jegyzıjét, hogy a határozat mellékletében
megfogalmazott kiemelt és általános célok alapján írásban
határozza meg a hivatal köztisztviselıivel szembeni
teljesítmény-követelményeket, majd ennek értékelését 2012.
decemberében végezze el.
4. egyúttal a 259/2010.(XII.21.) önk.-i határozatát hatályon
kívül helyezi.
Határidı: 2012. január 10. és december 05.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester és
Skoda Ferenc jegyzı
Határozatról értesül: polgármester
irodavezetık

14. A képviselı-testület 2012. évi üléstervének elfogadása
142. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
A Bizottságok javaslatai:
Sümegi József, a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettese: A
Bizottság elfogadásra javasolja z üléstervet.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, a Szociális Bizottság elnöke: Elfogadásra javasoljuk.
Péter Géza, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Szintén elfogadásra javasoljuk.

Szóbeli kiegészítés, k é r d é s é s h o z zá s z ó l ás n e m v o lt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
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Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
151/2011.(XII.15.) önkormányzati határozata
a képviselı-testület 2012. évi üléstervének elfogadásáról
Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi
üléstervét – a határozat melléklete szerinti tartalommal - elfogadja.
A képviselı-testület egyúttal a 249/2010.(XII.21.) önk.-i határozatát
hatályon kívül helyezi.
Határidı: 2011. december 30.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
(az ülésterv kiküldéséért)
Határozatról értesül: intézményvezetık
irodavezetık

15. Kovács Imre bátaszéki lakossal kötendı megbízási szerzıdés jóváhagyásáról
143. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
Szóbeli kiegészítés:
Bognár Jenı: Imre évek alatt kiépített egy kapcsolatrendszert, hogy ezeket a speciális
pályázatokat hova, miért stb kell beadni. Egy évben egy rendezvényre szoktunk egy
pályázatot beadni, 4-5 millió forintos összegekrıl van szó. Ez a 2012-es évi rendezvényre
benyújtandó pályázat lesz, amit a 20 éves Besigheimi kapcsolat rendezvényeire pályáznánk
meg. Ennek a pályázatnak az elkészítésével bíznánk meg Kovács urat.
A Bizottságok javaslatai:
Sümegi József, a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettese: A
bizottság tárgyalta és a határozati javaslatot illetve a megbízási szerzıdés tervezetét is
elfogadásra javasolja.
Péter Géza, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Elfogadásra javasoljuk.

Kérdés és Hozzászólás nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
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Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
152/2011.(XII.15.) önkormányzati határozata
Kovács Imre bátaszéki lakossal kötött szerzıdés jóváhagyásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Európai
Bizottság által kiírt „Európa a polgárokért program/Testvérvárosi
találkozók 2012.” címen meghirdetett pályázat elkészítésével,
valamint sikeres pályázat esetén a beszámoló elkészítésével Kovács
Imre Bátaszék, Hunyadi u. 79. szám alatti vállalkozót bízza meg, a
szerzıdésben meghatározott megbízási díj (160.000.- Ft + ÁFA,
valamint nyertes pályázat esetén a nyert pályázati összeg 3 %-a
beszámoló elkészítéséért) kifizetése mellett.
A képviselı-testület egyúttal a határozat mellékletét képezı szerzıdést
jóváhagyja.
Határidı: 2010. december 27.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: vállalkozó
pénzügyi iroda
polgármester
irattár

16. Megváltozott munkaképességő dolgozók
megvitatása
144. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

alkalmazási

lehetıségének

A Bizottságok javaslatai:
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, a Szociális Bizottság elnöke: Egyetértünk a 10
megváltozott munkaképességő dolgozó foglalkoztatásával a 2012-es évben is, de a határozati
javaslatot azzal a módosítással javasoljuk elfogadni, hogy 2012. augusztus 31-ig szóljon a
szerzıdésük egyelıre, az iskola államosításának bizonytalansága miatt.
Péter Géza, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Mi is tárgyaltuk, jegyzı úr akkor
ismertette ezt a módosítási javaslatot, és ezzel elfogadásra javasoljuk a határozati javaslatot.

Kérdés és hozzászólás nem volt.

Polgármester úr elıször a Szociális Bizottság módosító indítványát szavaztatja meg. Szavazás
után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen szavazattal –
támogatta a bizottság módosító indítványát.
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen
szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
153/2011.(XII.15.) önkormányzati határozata
megváltozott
munkaképességő
foglalkoztatásának jóváhagyásáról

dolgozók

2012.

évi

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. január 01. és
2012. augusztus 31. között az önkormányzat által fenntartott
intézményeknél az alábbiak szerint engedélyezi megváltozott
munkaképességő dolgozók foglalkoztatását:
Intézmény megnevezése

Polgármesteri Hivatal
B-A-P MOK
Összesen

Foglalkoztatni
kívánt
megváltozott
munkaképességő létszám
2 fı
8 fı
10 fı

E határozatban jóváhagyott álláshelyeket a munkáltatók kizárólag a
megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához
nyújtható költségvetési támogatásáról szóló a 177/2005.(IX.02) Korm.
rendeletben meghatározott feltételek szerint tölthetik be.
A foglalkoztatásban érintett intézmények a minimálbéres
foglalkoztatást, illetve a hozzá kapcsolódó járulékokat tervezhetik a
költségvetésükben.
A képviselı-testület egyúttal a 16/2011.(II.10.) önk.-i határozatát
2011. december 31-ével hatályon kívül helyezi.
Határidı: 2011. december 28.
Felelıs: érintett intézmények vezetıi
Határozatról értesül:

érintett intézmények vezetıi
pénzügyi iroda
irattár

17. Az anyakönyvvezetéssel kapcsolatos egyes szabályokról és díjakról szóló
rendelet-tervezet megvitatása
139. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı
Szóbeli kiegészítés:
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Skoda Ferenc: A jelenleg hatályos anyakönyvi rendeletet a Képviselı-testület az áprilisi
ülésén fogadta el. A gyakorlati alkalmazásnál azonban kiderült, hogy kicsit szőkszavúra
sikerült, ezért most kiegészítenénk néhány eljárási szabállyal. A díjak azonban nem változnak.
A Bizottságok javaslatai:
Péter Géza, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk tárgyalta és a határozati
javaslatot változatlan tartalommal elfogadásra javasoljuk.

Kérdés és hozzászólás nem volt.

Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete az anyakönyvvezetéssel
kapcsolatos egyes szabályokról és díjakról szóló és a jegyzıkönyv mellékletét képezı
19/2011.(XII.28.) önkormányzati rendeletet – egyhangúlag, 8 igen szavazattal - megalkotta.

Bognár Jenı: Szeretném megköszönni a korrekt együttmőködést képviselı társaimnak. Mint
sokszor hangoztattam, az érdemi munka java a bizottsági üléseken zajlik – köszönöm, hogy
nem sajnáljátok az idıt és a felkészülést a munkára. Szeretném megköszönni az
intézményvezetık és a civil szervezetek munkáját is. Köszönöm, hogy a német kisebbségi
önkormányzat részérıl Schäfer úr állandó résztvevıje az üléseknek. Végül köszönöm minden
bátaszéki lakos érdeklıdését, aggódását, cselekvését, melyet Bátaszék városáért tesznek.
Szeretettel várunk mindenkit holnap a 70 éven felüliek karácsonyi ünnepségén, majd a 18-i
karácsonyi koncerten is, illetve a 22-i év végi fogadáson, ahol városunk tehetséges fiataljait
látjuk vendégül egy szolid fogadáson. Mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket;
eredményekben gazdag új évet kívánok, valamint türelmet a várhatóan nem túl könnyő
következı esztendıre!

Mivel több észrevétel és hozzászólás nem volt, a Polgármester Úr a Képviselı-testületi ülést
16:05-kor bezárta.

kmf.

Bognár Jenı
polgármester

Skoda Ferenc
jegyzı
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