
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
Bátaszék, Szabadság u. 4. 7140 
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Szám: 1076-16/2011./ÉDP. 
 
 
 

Jegyzıkönyv  
 
 
 
mely készült Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 13-án, 
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 Sü-
megi József képviselık (8 fı) 

 
 
Távol maradtak:  Partiné Harcsa Magdolna képviselı (1 fı) 
 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Skoda Ferenc jegyzı 
 Schäfer István NKÖ 
 Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı 
 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. igazgató 
 Kiss Lajos ügyvezetı 
 Bajszné Kiss Magdolna közmőv.szakértı 
 
 
Bognár Jenı polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait és a meghívottakat, majd a 
testület egy perces néma felállással emlékezik meg Somosi képviselı úr édesapjának 
haláláról. Ezt követıen Polgármester Úr megállapítja, hogy 8 képviselı jelen van, így a 
testület határozatképes és javaslatot tesz a meghívóban szereplı napirendi pontokra azzal a 
módosítással, hogy egy napirend kerüljön levételre a napirendi pontok közül: 
 
 

3. Dél-Tolna Aqua Ivóvízminıség-javító Projekt megvalósításához szükséges nyilat-
kozatok jóváhagyásáról (104. sz. elıterjesztés) 
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mivel azt a 2011. október 10-i Együttes Képviselı-testületi ülésen már megtárgyalták, és he-
lyére egy napirend kerüljön felvételre a napirendek közé: 
 
 

3. A helyi építési szabályzatról szóló 10/2004.(VII.1.) KTR számú rendelet 6. számú 
módosításának elıkészítése (113. sz. elıterjesztés) 

 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendi javaslatokat az 
új naprenddel kiegészítve – egyhangúlag, 8 igen szavazattal – elfogadta, így a testületi ülés 
napirendje az alábbiak szerint alakult:  
 
 
N a p i r e n d  e l ı t t :  

 
 Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti te-

vékenységrıl valamint az elızı üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra 
tett intézkedésekrıl Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 

 
 Kérdések 
 Interpellációk, bejelentések 

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

 

1. Bátaszék város 2011-2014. évi kulturális stratégiájának elfogadása 
(103. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
Véleményezi: Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 
2. Decs Nagyközségi Önkormányzat kilépése a Szekszárd és Környéke Szociális Alap-

szolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásból 
(102. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
Véleményezi:  Szociális Bizottság 
      Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok 

 
3. A helyi építési szabályzatról szóló 10/2004.(VII.1.) KTR számú rendelet 6. számú 

módosításának elıkészítése 
(113.sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Adorjáni Márta építési irodavezetı 

 
4. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló társulási 

megállapodás 7. számú módosítása 
(106. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
Véleményezi: Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok 

 
5. Az ORIM Dental Kft.-vel fogszakorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási 

szerzıdés módosításának jóváhagyása 
(107. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
Véleményezi: Szociális Bizottság 
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6. Bátaszék város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
(108. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
Véleményezi: Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok 

 
7. A helyi építési szabályzatról szóló 10/2004.(VII.1.) KTR számú rendelet 5. számú 

módosítása 
(109. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Adorjáni Márta építési irodavezetı 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
8. Járdaépítés a Budai utcában 

(110. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Adorjáni Márta építési irodavezetı 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: 

 
9. Törvényességi észrevétel a 21/2011.(III.07.) önk.-i határozatra 

(111. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
Véleményezi: Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság  
      Szociális Bizottság 
      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
      Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok 

 
10. Bursa-Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához csatlakozás 

(93. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
Véleményezi: Szociális Bizottság 
      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
11. A Társadalmi Ellenırzı Tájékoztató Társulás társulási megállapodása új egységes 

szerkezetbe foglalt szövegének jóváhagyása 
(112. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
Véleményezi: Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok 

 
12. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen) 

(Szóbeli elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı  

 
 

N a p i r e n d  e l ı t t :  
 
 

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

 
 
Bognár Jenı: A napirendi pontok tárgyalása elıtt két olyan eseményrıl szeretnék beszámol-
ni, melyekre büszkék lehetünk. Rudolf Anna megnyerte a sakk magyar nıi bajnokságot. Spa-
nyolországban él ı jelenleg, levélben gratuláltam neki a magam és a Képviselı-testület nevé-
ben. Büszkék vagyunk rá, hogy Anna immáron 3. alkalommal nyeri el ezt a címet. Büszkék 
vagyunk arra, hogy ilyen tehetségeket tudunk adni az országnak. A karatésok is öregbítették 
hírnevünket: a legutóbbi, Magyarországon megrendezett versenyen 1500 versenyzı jelent 
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meg 25 országból, s a következı eredményekkel zárult. Európa Bajnoki érmeseink: 1 helye-
zett Kuffner Dániel (kadet kata), Szabó György (junior kata), Ludwig Róbert (13-14 éves 
kumite); 2. hely: Paksi Péter (kadet +75 kg kumite); 3. hely: Faller Martin (13-14 éves 
kumite), Mórocz Máté, Paksi Péter, Szeifert Géza (kadet rotációs csapat kumite). Felnıtt 
WUKF Open érmeseink: 2. hely: Köbli Kata (felnıtt nıi +57 kg), 3. hely: Romhányi Vid 
(felnıtt férfi -65 kg). Mindannyiuknak gratulálunk. Rendkívül büszkék vagyunk rájuk, mert 
ezek azok a fiatalok, akik céltudatosan, korrekt módon, alázattal küzdenek, és évek óta hozzák 
a hírnevet Bátaszéknek. Ezek a gyerekek egészen biztos, hogy a felnıtt életben is meg fogják 
állni a helyüket, mert megtanulják a kitartást, a fegyelmet, a pontosságot. 
A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselık írásban meg-
kapták. Röviden beszámolnék a két ülés közötti tevékenységrıl. Szeptember 16-18. között 
Besigheimben járt egy delegáció a Winzerfesten. A Felvidéki Tánccsoport és a Tőzoltók kép-
viselték Bátaszéket. Kalmár Évinek ez volt az elsı komoly megmérettetése – bizton állítha-
tom, hogy tisztességesen helyt álltak, nagy örömet szereztek a nézıknek. 22-én a Megyei Ön-
kormányzatnál vettem részt egy aláírási ceremónián – a Megyei Közgyőlés elnöke, Puskás úr 
és a volt Mezıgazdasági Kombinát vezetıje aláírtak egy olyan szerzıdést, melynek értelmé-
ben a Kombinát katasztrófahelyzet esetén térítésmentesen rendelkezésünkre bocsájt erıgépe-
ket, szállítóeszközöket stb. 23-án a Mővészeti Iskola átadására került sor. 27-én Beke Zsolttal 
és a Székesfehérvári Vízügyi Igazgatóság vezetıjével tárgyaltunk a belvíz témájáról. Van egy 
kész pályázati anyagunk a témában, melyet eddig nem adhattunk be, de most az volt a kérés, 
hogy tegyük ezt meg. 29-én Mihály-napi ünnepségen vettem részt az Óvodában – vezetı óvó-
nınek, Zsuzsának sok szeretettel gratulálok. Ugyancsak gratulálok az óvónıknek, a gyere-
keknek és a szülıknek. Remélem, a Márton-napra is kitaláltok valami hasonlót. Lobby-
találkozón vettem részt 30-án Palánkon. Ez arról szól, hogy polgármesterek, vállalkozók, 
bankok és különbözı intézmények találkoznak egymással – számomra ez azt jelentette, hogy 
tudtunk tárgyalni az OTP Bankkal, valamint Tóth Úr, a Kormányhivatal vezetıje megígérte, 
hogy Bátaszékre látogat, hogy megbeszéljük lehetıségeinket a jövıt illetıen. Erre a látogatás-
ra a holnap napon (október 14.) kerül sor. Október 3-án Jakab Rita óvónı kiállításán vettem 
részt. Erikának köszönjük a kiállítás megszervezését. Külön öröm, hogy ilyen pedagógusaink 
vannak, mint Jakab Rita és Nagy Ákos. 8-án egy zarándokúton vettünk részt –két busszal 
bátai és bátaszéki hívıkkel Horvátországban. 10-én együttes testületi ülésünk volt – ez azzal 
az eredménnyel zárult, hogy a vízmőves pályázatunkban 4 Forintról döntöttünk, hogy hova 
csoportosítjuk át. 11-én a Vöröskereszt vezetıjével, Gyurkovics Jánosnéval és Dr. Kovács 
Klára képviselı-asszonnyal tárgyaltam egy elég szomorú dologról: a bátaszéki véradáson ko-
rábban mintegy 100-an megjelentek, mostanában 20-30 közötti ez a létszám. Kérem doktor-
nıt, hogy szakmailag világosítsa meg a témát: 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Ezek nagyon szomorú számok, hiszen negyedére csökkent 
az egy alkalommal vért adók száma. Egy évben ötször van véradás. A meghirdetés módja 
nem változott: a rendszeres véradóknak a város kézbesít egy levelet. Az évente megtartott 
véradó-ünnepségünkön köszöntjük a 10, 20, 50, 100 alkalommal vért adóinkat, de azt látom, 
hogy a korosztály kiöregedıben van és sokan betöltötték a 65. életévüket és nem adhatnak 
már vért. Jönnének, de nem teszi lehetıvé a rendszer. Fiatalok pedig nem jöttek be a rend-
szerbe. A megbeszélésünk lényege az volt, hogy milyen motivációval lehetne az embereket 
rávenni, hogy jelentkezzenek a véradáson. Az adakozási kedv városunkban mindig példamu-
tató volt – de nem csak pénzt lehet adni, hanem vért is lehet adni. Ezzel is lehet segíteni. 
Egészségkárosító hatása a véradásnak nincsen, sıt a legtöbb embernek jót tesz – ha a nık évi 
3-szor, a férfiak évi 5 alkalommal vért adnak. Ezért tervezzük megkeresni a város egyesülete-
it, nagyobb munkáltatóit egy levéllel, hogy tegyék lehetıvé, hogy a dolgozók munkaidı alatt 
elmehessenek vért adni, továbbá igyekszünk mi is kitalálni egyéb „jutalmakat”, melyek segí-
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tenének az adakozó kedv növelésében. A következı ülésre napirendi pontként ezt a témát 
behoznánk.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal – az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
102/2011.(X.13.) önkormányzati határozata 
 
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 
tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 81, 
84/2011.(IV.14.), 91, 94. 95, 96, 97/2011.(IX.15.), és a 225/2010. 
(XI.30.) önkormányzati határozata a lejárt határidejő határozatok vég-
rehajtásáról,  
a 12/2011. (IX.22.) önkormányzati rendelet kihirdetésérıl, a két ülés 
közötti tevékenységrıl szóló írásbeli tájékoztatót elfogadja, a megtett 
végrehajtási intézkedéseket jóváhagyja. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 147/2007.(IX.25.), a 29/2009.(III.10.), 
a 95/2009.(IV.28.) KT, valamint az ezt módosító 36/2010.(III.2) 
önk.-i, a 135, a 136/2009. (V.26) KT, valamint ez utóbbit módosító 
63/2010.(III.30) és a 86/2010. (V.11.) önk.-i, a 160/2009.(VIII.17.), a 
163/2009.(VIII.17.) KT és az ezt módosító 62/2010.(III.30.) önk.-i, a 
185/2009.(IX.01), a 256/2009.(XII.22) és az ezt módosító 239/2009. 
(XII.15.) KT, a 157/2010.(VIII.31.) és a 33/2011.(III.23.) önk.-i, , a 
194/2009. (IX.10) KT és az ezt módosító 99/2010. (V.25.) önk.-i, a 
221/2009.(X.27.) KT és az ezt módosító 73/2010.(IV.27.) önk.-i,  a 
14/2010.(I.26) KT és az ezt módosító  124/2010.(VI.29) valamint a 
174/2010. (IX.21), a 125/2010.(VI.29), a 139/2010. (VII.6.) és az ezt 
módosító 197/2010. (XI.2), a 141/2010.(VII.20), a 173/2010.(IX.21.), 
a 24/2011.(III.10) és a 31/2011.(III.10.) és a 52/2011.(IV.28.) önk.-i 
határozatait hatályon kívül helyezi.  

 
 

 Interpellációk, bejelentések 
 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: A város déli részén érezhetı szagokról szeretnék említést 
tenni. Az esti órákban rendszeresen szennyvízszag üli a Kálvária környékét. Aki Báta irányá-
ba elhagyja a települést, vagy onnan jön, annak ezt nem kell bizonygatni. Mi, itt élık tudjuk, 
hogy a Dél-Tolna Közmő Üzemeltetı és Szolgáltató Kft. szennyvíztelepének a szagáról van 
szó, ami a környékbeli szennyvizet kezeli és természetesen a szennyvíznek van szaga. Az a 
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kérdés, hogy mekkora a lakosság által még tolerálható szag? Kérem annak megvizsgálását, 
hogy a szennyvíztelep szagának csökkentésére létezik-e költséghatékony és környezetbarát 
módszer. 
 
Bognár Jenı: Megkeressük a Vízmő Kft. igazgatóságát és kérünk egy tájékoztatót a követke-
zı testületi ülésre. Ha ezt elfogadod, kérem, jelezd. 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Igen, elfogadom. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal – az interpellációra adott választ elfogadta. 
 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: A diétázó városlakók étkezésének megoldásáról. Hazánk-
ban a cukorbetegség elıfordulása 10%-os. A cukorbetegeknek elsısorban diétázniuk kell, és 
másodsorban kell gyógyszert szedniük. A lisztérzékenység elıfordulása 1%-os, de sajnos 
nagy részük felderítetlen. Túlsúlyos a lakosság 30-40%-a, ezen belül egyre nı a fiatalok, gye-
rekek aránya. Az elmúlt hetekben egy köztiszteletben álló idıs pedagógus keresett meg, aki 
önellátásában már korlátozott és lisztmentes diétájának megoldását a Gondozási Központ ve-
zetıjével nem sikerült véghez vigyük. Alapanyagokat be lehet szerezni a településünkön, árul-
ják a boltok, de ebbıl fıtt étel magától nem lesz. A diétás ételek elkészítése szakértelmet igé-
nyel, mert csak a konyhamővészetben jártas, dietetikát tanult szakemberek képesek élvezeti 
értékében jó és összetételében megfelelı, komplettált ételek elkészítésére. Az iskolakonyha 
felújításának tárgyalásakor már felmerült a kétféle menü fızésének igénye. Ezt arra gondolva 
javasolta a Szociális Bizottság, hogy az étkezést igénybe vevık számának növekedését, vala-
mint a kevesebb meghagyott ételmaradékot tekintettük célnak. Véleményem szerint a negatív 
diéták, tehát a cukorbeteg, liszt-érzékeny diéta fızése fontos feladat a közétkeztetésben. Ké-
rem, hogy az iskola és a konyha vezetése vizsgálja meg a diéták elıállításának lehetıségét. 
 
Bognár Jenı: Sok esetben viszonylag egyszerő módon lehet kezelni ezt a kérdést. Így javas-
lom, hogy Fıigazgató Úrnak írjunk egy levelet, hogy nézzék meg, hogy a kétféle étkezés 
megvalósítására van-e lehetıség. Elfogadod ezt a választ? 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Igen, elfogadom. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 8 igen sza-
vazattal – az interpellációra adott választ elfogadta. 
 
 
 
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. Bátaszék város 2011-2014. évi kulturális stratégiájának elfogadása 

(103. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
Véleményezi: Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 
 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  



 

 

 

7 

 
Tafnerné Fáll Erika : Az anyagon több helyen is frissíteni kell, szóbeli kiegészítésemben 
csak a fontosabbakat emelném ki: a 4. oldalon Bátaszék lakónépességének számadata megvál-
tozott (6800 helyett 6767). A 9. oldal 2. bekezdését ki kellene egészíteni azzal, hogy 14 hektá-
ros iparterülettel rendelkezik Bátaszék és kivenni a „Két varroda” és a „malomüzem” megne-
vezéseket. Az 5. bekezdésben szükséges javítani, hogy a település rendelkezik nagyobb bevá-
sárló központtal, mely a közeljövıben tovább bıvül, így Szekszárd irányában csökken a vá-
sárlóerı. 10-11. oldalon a lakónépességet, a születések számát és a település statisztikai adata-
it tartalmazó táblázatok egészüljenek ki a 2010. évi KSH statisztikai adatokkal. A 15-16. olda-
lon a városi rendezvények felsorolásánál szükséges megjeleníteni a Bátaszéki Farsangot és a 
Bárdos Lajos Kórus Fesztivált; valamint a civil szervezıdések rendezvényeinél az Iparos 
Fesztivált. Ugyaninnen ki kellene venni a Tavaszi Fesztivál, Nyári Fesztivál megnevezéseket 
a városi rendezvények közül. A 20. oldal utolsó mondata helyébe kerüljön be a mővelıdési 
ház ditrói mővelıdési házzal és a nagysallói amatır színjátszókkal való szoros kapcsolata. A 
22. oldalon a városi nagyrendezvényeknél ki kell egészíteni a felsorolást a Bátaszéki Farsang-
gal és a Gasztronómiai Fesztivállal, és ki kellene venni az Idısek Népfıiskoláját. A 23. oldal 
utolsó bekezdésében javítani kell, hogy a legutóbbi felújítás 2010-ben volt: 1,2 millió Forint 
ráfordítással megújult a mővelıdési ház térburkolata, és a belsı bejáratának akadálymentesí-
tése is megtörtént. Új mondat beszúrásával kerüljön be, hogy 2010-ben az iparosok Iparos 
Házat avattak. 24. oldalon: a városi könyvtár feladatellátása egészüljön ki a könyvtárközi köl-
csönzéssel, a Teleházi funkció átvételével, valamint városi rendezvényszervezéssel. A könyv-
tár ad otthont az aktívan mőködı Varrókörnek. A könyvtárnál ki kell venni a Polgári Olvasó-
kört az anyagból, valamint a Ferenc-háznál a Kolping bált. A 25. oldalon az integrált oktatási 
központ létrejötte miatt az óvodára, az általános iskolára és gimnáziumra vonatkozó részeket 
pontosítani kell. A 26. oldalon a helyi médiánál pontosítani kell – „aktuális adás kétszeri leját-
szásával”… mondatrésznél: minden nap leadják a „CIKÁDOR” magazin mősort, egyik nap a 
TTT-n, másik napon az RTV-n. A 27. oldalon a hagyományápoló rendezvények felsorolásá-
nál hiányzik a Bátaszéki Farsang, illetve ki kellene venni a Ternipe Egyesületet, mert nem 
mőködik. A 30., 37., és 40. oldalakon az M6-os autópályával kapcsolatos megállapítások már 
nem élnek. A Civil szervezetek táblázatában változások történtek: már nem mőködik a 
Bátaszéki Szabadidı és Sportegyesület, az Ifjúsági Fórum és a TERNIPE Roma Egyesület. Új 
civil szervezet a Varrókör. Megváltoztak a vezetıi a Német Nemzetiségi Egyesületnek, a 
Bátaszéki Sport Egyesületnek, a Labdarúgó Szakosztálynak, a Könyvbarátok Klubjának, a 
Bátaszéki Vadászegyletnek, a Bátaszéki Nemzetıröknek és a Bátaszéki Motoros Klubnak. 
 
Bajszné Kiss Magdolna: Azt gondolom, hogy ezek az adatok, melyeket Erika pontosított, 
helyénvalóak és a következıkben is így érdemes a stratégiát kezelni. Ez az anyag 2009-ben 
készült – nyilván az akkori ill. az azt megelızı állapotot tükrözi. A továbbiakban is fontos 
lesz, hogy az aktuális feladatokkal ki legyen egészítve, különös tekintettel a helyzetelemzésre. 
Nagy motivációval készítettem a stratégiát, mert sok szállal kötıdöm Bátaszékhez. Olyan 
színes és aktív civil háttérrel ritkán találkozni, mint ami Bátaszékre jellemzı. Ez a stratégia 
egy keret, egy középtávú terv, ami a fı irányokat és célokat jelöli meg. Az a fontos, hogy 
ezekhez a célokhoz mindig megtaláljuk a konkrét tevékenységeket, projekteket, pályázatokat, 
amivel ezt a stratégiát valóra lehet váltani. Az anyag lelke a SWOT-analízis és a célpiramis. 
Amire szerintem most fókuszálni kellene, az (1) az egyedi helyi kezdeményezések és progra-
mok köre; valamint (2) a nagy rendezvényekhez szükséges terek kialakítása, amihez nyilván 
forrást kell teremteni, illetve (3) a közmővelıdést is kiszolgáló szálláshelyek kialakítása. Ami 
a forrásteremtést illeti, azt gondolom, hogy pályázni kell: jelzem, hogy a TÁMOP II-III-ban 
van ismét pályázási lehetıség. A Széchenyi Programiroda kezeli ezeket, s nekik Szekszárdon 
is van már egy irodájuk, ahol szívesen segítenek mindenféle pályázat elkészítésében. 
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A  B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Sümegi József a Közmővelıdési Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettese: Bizott-
ságunk az anyagot tárgyalta, részletesen átbeszéltük, s az Erika által elkészített korrekciókkal 
elfogadásra javasoljuk. 
 
Kérdés nem volt. 
 
H o z z á s z ó l á s:  
 
Bognár Jenı: Nagy érdeklıdéssel olvastam végig az anyagot, és örülök, hogy sok ponton 
találkozik a korábbi testületek és a jelenlegi testület véleménye azokkal az elképzelésekkel, 
amirıl az anyag szól. Ezért is különösen fájó, hogy a városrehabilitációs pályázatunk két 
ponttal lemaradt. Ez magában foglalta a teljesen új Mővelıdési Házat, a Csanády-győjtemény 
megóvását, a volt Kossuth-utcai Óvoda szálláshellyé és közösségi hellyé történı átalakítását – 
tehát mindazokat magába foglalta, amikre Magdolna utalt. Ugyanakkor szerencsések va-
gyunk, mert Bátaszéken fogékonyak az emberek a kultúrára, nem gond egy kiállítás-
megnyitó, mert mindig van érdeklıdı, ünnepségekre sem kell a szomszédba menni fellépı-
kért.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 8 igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
103/2011.(X.13.) önkormányzati határozata 

 
a Bátaszék város 2011-2014. évi kulturális stratégiájának elfoga-
dásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a város 2011-
2014. évi kulturális stratégiájának tervét a melléklet szerinti tarta-
lommal elfogadja. 
 
A képviselı-testület egyúttal a 124/2004.(VI.29.) KT számú határo-
zatát – a korábbi középtávú közmővelıdési koncepció elfogadásáról – 
hatályon kívül helyezi. 
 
Határidı: 2014. december 31. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
            (a határozat megküldésért) 
 
Határozatról értesül: érintett intézményegység-vezetık 
       okt.-kult. referens 
       irattár 

2. Decs Nagyközségi Önkormányzat kilépése a Szekszárd és Környéke Szociális Alap-
szolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásból 
(102. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
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Véleményezi:  Szociális Bizottság 
      Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok 

 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Skoda Ferenc: Decs nagyközség polgármestere szeptember 27-én juttatta el hozzánk és a 
társulásban részt vevı többi önkormányzathoz azon képviselı-testületi döntésüket, melyben 
kezdeményezik a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási 
Társulásból való kilépésüket szeptember 30-al. Miután ez ügyben más döntést hozni nem tu-
dunk, támogatjuk ezt a kérést december 31. határidıvel. Ennek oka, hogy a társulási megálla-
podás nem engedi az év közbeni kilépést. A kilépés miatt módosulna a társulási megállapodás 
is, valamint a feladatokat ellátó Szekszárdi Szociális Központ alapító okirata is.  
 
A  B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javas-
latot, a társulási megállapodás, az alapító okirat módosítását, valamint az egységes szerkezet-
be foglalt alapító okiratot változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 8 igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
104/2011.(X.13.) önkormányzati határozata 

 
Decs Nagyközségi Önkormányzat kilépése a Szekszárd és Kör-
nyéke Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásból 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete: 

a.) – figyelemmel a Szekszárd és Környéke Alapszolgáltatási és 
Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodás V/6. pontjában 
foglaltakra – ezennel tudomásul veszi Decs Nagyközség Képviselı-
testületének 176/2011.(VIII.30.) számú határozatában foglaltakat, mi-
szerint hogy a tárulási megállapodást 2011. december 31-ével fel-
mondta. 

b.) a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosí-
tott Ellátási Társulás határozat 1. számú mellékletét képezı társulási 
megállapodás módosítását elfogadja. 

c.) elfogadja a Szociális Központnak a határozat 2. számú mellékle-
tét képezı alapító okiratának módosítását, valamint a határozat 3. 
számú mellékletét képezı módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okiratát. 

d.) felkéri a város polgármesterét a b.) –c.) pontokban rögzített ok-
iratok aláírására. 
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Határidı: 2011. október 25. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
                (a határozat megküldésért) 
 
Határozatról értesül: Szd MJV 
                                 Decs Nagyközség Polgármestere 
                                 irattár 

 
 
 
3. A helyi építési szabályzatról szóló 10/2004.(VII.1.) KTR számú rendelet 6. számú 

módosításának elıkészítése 
(113.sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Adorjáni Márta építési irodavezetı 

 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Adorjáni Márta : A képviselı-testület júniusban tárgyalta Bátaszék Város Rendezési Tervé-
nek módosítását, melynek alapján a Budai u. 115-116 számú ingatlan (Mattenheim Autó 
Controll) és a környezetében lévı ingatlanok (337-338 hrsz.) „a kisvárosias lakóterület” fel-
használási kategóriából átsorolásra kerülnek a „kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület” 
felhasználási kategóriába. A terv módosításának véleményezési szakaszában a Közép-
Dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség kéri az Önkor-
mányzatnak arra vonatkozó döntését, hogy elıírja vagy sem környezeti vizsgálat elkészítését 
a módosítással érintett területre. A környezeti vizsgálat szükségessége a várható környezeti 
hatás jelentısége alapján dönthetı el: Jelen ügyben, mivel a módosítás a rendezési tervnek 
csak egy kisebb módosítását jelenti, azaz a változtatás kis terület használatát érinti, ezért nincs 
szükség környezeti vizsgálat készítésére. A környezetvédelmi hatóság a település rendezési 
terv módosítására küldött véleményében is úgy nyilatkozott, hogy „a dokumentáció részeként 
benyújtott környezetalakítási munkarész áttanulmányozása alapján a Felügyelıség részérıl 
eltekintenek a részleges környezeti vizsgálat lefolytatásáról”, azonban kérik megküldeni a 
képviselı-testületnek az erre vonatkozó döntését. 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 8 igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
105/2011.(X.13.) önkormányzati határozata 

 
a helyi építési szabályzatról szóló 10/2004.(VII.1.) KTR számú 
rendelet 6. számú módosításának elıkészítésérıl 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
74/2011.(VI.09) önk.-i határozatával a Bátaszék belterületi 334-338 
hrsz-ig terjedı területeknek a kisvárosias lakóterület terület felhasz-
nálási kategóriából, a kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület, te-
rület felhasználási kategóriába történı átsorolását határozta el. A 
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képviselı-testület megállapítja, hogy a nevezett területek nem érinte-
nek helyi jelentıségő védett természeti területet. 
 
A képviselı-testület ezért az egyes tervek, illetve programok környe-
zeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I.11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekez-
dése a) - b) pontjára tekintettel nem tartja szükségesnek a fent neve-
zett területre a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 43. § (4) - (6) bekezdésében meghatározott 
környezeti vizsgálat elkészítését. 
 
Határidı: 2011. október 25.    
Felelıs:    Skoda Ferenc jegyzı 
 
Határozatról értesül: építési és városüz. iroda 
                                  irattár  

 
 
4.   Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló társulási 

megállapodás 7. számú módosítása 
(106. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
Véleményezi: Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok 

 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Skoda Ferenc: A Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének a vezetıje szeptember 
16-án kezdeményezte a társulásban részt vevı önkormányzatok felé a társulási megállapodás 
újabb, 7. számú módosítását. Ezeket a társulási tanács a legutóbbi ülésén már elfogadta, de 
hatályba lépéséhez szükséges az érintett önkormányzatok jóváhagyása. Egyszerő változások-
ról van szó. Egyrészt sikerült megosztani a társulás munkaszervezetének a székhelyét és a 
székhely címe, elnevezése változott, másrészt át kellett vezetni a társulási megállapodáson a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervnek az új elnevezését.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 8 igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
106/2011.(X.13.) önkormányzati határozata 

 
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásá-
ról szóló társulási megállapodás 7. számú módosításáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete; 

a.) a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásá-
ról szóló és a 104/2004.(VI.01.) Képv. számú határozatával elfo-
gadott társulási megállapodás módosítását a határozat mellékletét 
képezı tartalommal jóváhagyja. 
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b.) felhatalmazza a város polgármesterét a megállapodás módosításá-
nak aláírására. 

 
Határidı: 2011. október 20. és november 30. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
            (a határozat megküldéséért) 
                Bognár Jenı polgármester 
                (a megállapodás módosításának aláírásáért) 
                
Határozatról értesül: Szd és térsége TKT msz. Vezetıje 
                                  irattár 

 
 
 
5. Az ORIM Dental Kft.-vel fogszakorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási 

szerzıdés módosításának jóváhagyása 
(107. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
Véleményezi: Szociális Bizottság 

 
Szóbeli kiegészítés az elıterjesztéshez nem volt. 
 
A  B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: Érdemi változást nem jelent a 
javaslat amit a doktor úr benyújtott, így a bizottság a szerzıdés-módosítást változtatás nélkül 
elfogadásra javasolja. 
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 8 igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
107/2011.(X.13.) önkormányzati határozata 

 
az ORIM Dental Kft.-vel, fogszakorvosi tevékenység ellátására 
kötött megbízási szerzıdés módosításának jóváhagyásáról 
 
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete az   ORIM 
Dental Kft.-vel (7632 Pécs, Regina u. 1.) fogszakorvosi tevékenység 
ellátására kötött és a 159/2009.(VII.14.) KT határozattal jóváhagyott  
megbízási szerzıdés - a határozat mellékletét képezı megbízási szer-
zıdéssel módosítását 2011. november 01-jei hatállyal jóváhagyja, 
felhatalmazza a város polgármesterét a megbízási szerzıdés-
módosítás aláírására. 
 
Határidı: 2011. október 20. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 



 

 

 

13 

                (a határozat megküldéséért) és 
                Bognár Jenı polgármester 
                (a szerzıdés aláírásáért) 
 
Határozatról értesül: dr. Gurdán Zsuzsanna és 
                                 dr. Kiss Gábor ügyvezetık 
                                  pénzügyi iroda 
                                  irattár 

 
 
 
6. Bátaszék város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

(108. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
Véleményezi: Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok 

 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Skoda Ferenc: Szerettük volna kihasználni a lehetıséget és más szükségszerő módosításokat 
is átvezetni az alapító okiraton, de nem volt más, így maradt ez az egy: az alaptevékenységi 
kört ki kellett egészíteni egy újjal – a 8411731-el, a statisztikai tevékenységgel. Ennek oka a 
népszámlálás.  
 
 
Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 8 igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
108/2011.(X.13.) önkormányzati határozata 

a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 3. számú módosítá-
sáról 
 
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésé-
nek g.) pontjában kapott jogkörében eljárva a Bátaszék Város Képvi-
selı-testület Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításá-
ról szóló – és a határozat mellékletét képezı – módosító okiratot 
2011. november 01-jei hatállyal elfogadja. 
 
Határidı: 2011. október 20. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
               (a határozat megküldéséért) 
 
Határozatról értesül:  MÁK illetékes Igazgatósága 
                                  irattár 
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7. A helyi építési szabályzatról szóló 10/2004.(VII.1.) KTR számú rendelet 5. számú 
módosítása 
(109. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Adorjáni Márta építési irodavezetı 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Adorjáni Márta : A régi Malom épületét egy vállalkozó, Siklósi Zsolt megvásárolta és le 
szeretné bontani. A bontási engedélyhez az épület helyi védettségét meg kell szüntetni. A be-
nyújtott kérelemben ezt kérik, és leírják, hogy eredetileg üzemeltetni szerették volna a mal-
mot, de az engedélyeztetési eljárás során kiderült, hogy az épület rossz állapotban van, hely-
reállítása költséges lenne, s malomként újraindítani a szerkezeti károk miatt sem lehetne. 
Ezért döntöttek a bontás mellett, és ehhez kérik a védettség megszüntetését. Elmondásuk sze-
rint újabb vállalkozást szeretnének indítani amennyiben erre lehetıségük és módjuk adódik 
pályázati támogatás felhasználásával. Elképzelhetı, hogy újra egy malmot építenek – ez eset-
ben a meglévı raktárakat megtartanák és felújítanák; amennyiben vállalkozásuk más jellegő 
lesz, minden épületet lebontanának.  
 
A  B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Péter Géza, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet vál-
tozatlan tartalommal elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés nem volt. 
 
H o z z á s z ó l á s:  
 
Bognár Jenı: Sokan megkerestek a Malom ügyében – hogy vajon miért engedjük lebontani? 
A félreértések elkerülése végett tisztáznám, hogy a védettség és a mőemlék-jellegő épület két 
külön kategóriába tartozik. A védettséget egy esetben tudtuk volna fenntartani: ha a város 
olyan anyagi helyzetben van és megveszi az épületet. Ez a lehetıség nem áll fenn. Az a né-
hány ember, aki feltette ezt a kérdést, valamilyen módon kötıdik a bátaszéki malomhoz. Ér-
vük nekik sem volt, de meg kell érteni: ha valaki megvásárol egy épületet, abba beleszólási 
lehetıségünk nincs, hogy mihez kezd vele. Amibe beleszólhatunk, hogy mi épül és milyen 
formában épül a helyére.  
 
 
Szavazás után BÁTASZÉK Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 13/2011.(X.21.) ön-
kormányzati rendeletet a helyi építési szabályzatról szóló 10/2004.(VII.1.) KTR számú 
rendelet módosításáról – 7 igen szavazattal 1 ellenében – megalkotta. 
 
 
8. Járdaépítés a Budai utcában 

(110. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Adorjáni Márta építési irodavezetı 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: 

 
 
Szóbeli kiegészítés nem volt. 
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A  B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottságunk tárgyalta az elıterjesz-
tést. Már korábban is szóba került, hogy a Budai utca 35-37. elıtt rossz állapotban van a járda, 
s mindenféleképpen célszerő lenne ezt felújítani. Egy 50 méteres szakaszról van szó. Bizott-
ságunk tegnap két határozati javaslatot kapott: egyet egy aszfalt-burkolatú, egyet egy térkı-
burkolatú megoldással, s a Bizottságunk azt javasolja, hogy a megvalósítás a 2012-es költség-
vetésben szerepeljen, mivel a járda alatt húzódó optikai kábel miatt az engedélyeztetés elhú-
zódhat. Ezzel a módosítással azt javasoljuk, hogy a térköves burkolat épüljön meg, s a 2012-
es költségvetés tartalmazza ezt a fejlesztést, s a Bát-Kom 2004. Kft kapja meg ezt a munkát. 
 
K é r d é s:  
 
Bognár Jenı: Optikai kábel és akna is van a területen – ennek megoldása is benne van ebben 
a költségvetésben? 
 
Adorjáni Márta : Az optikai kábel kiváltására nincs szükség – ott marad továbbra is védı-
csıben, csak károsodott a nyomvonala, megroskadt alatta a föld. Emiatt megkeressük a tele-
fonosokat. Ha ugyanerre a szintre építjük az új járdát, akkor az aknákkal sincs gond – akkor 
lenne szükség az aknák megemelésére, ha aszfaltburkolatot kapna az új járda.  
 
H o z z á s z ó l á s:  
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Olyat még nem láttunk sehol, hogy a parkoló térkıvel van 
lerakva, a járda pedig aszfalt. Egyértelmő számomra hogy a térköves verziót kell megvalósí-
tani. 
 
Adorjáni Márta : A térkınek megvan az az óriási elınye, hogy bármi károsodás van alatta, 
csak felszedjük és visszarakjuk a köveket, s nem foltozni kell. 
 
Bognár Jenı: Mire kitavaszodik, a járda meglesz – de hamarosan itt a tél, idén már nem ál-
lunk neki. Minıségi munkát már nehéz ilyen idıben végezni, de május végéig ez a járda meg-
épül. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 8 igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
109/2011.(X.13.) önkormányzati határozata 

 
Járda felújítás Budai u. 35-37 sz. ingatlan Budai u. felöli oldalán 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 49,5 fm 
hosszban járda felújítását határozza el a Budai u. 35-37 számú ingat-
lan keleti oldalán a Budai utcával párhuzamosan. 
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A képviselı-testület a járdaszakasz felújítását térkıburkolatú járda 
megépítésével kívánja megvalósítani, mely munkálatokkal a Bát-
Kom 2004. Kft.-t (Bátaszék, Baross u. 1/a) bízza meg. 
   
A képviselı-testület a járdaépítés költségét, bruttó 1.167.000 Ft-ot, 
biztosítja az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tarta-
lékkerete terhére, egyúttal megbízza a város polgármesterét a járda-
építésre vonatkozó vállalkozási szerzıdésnek az önkormányzat nevé-
ben történı aláírásával. 
 
Határidı: 2012. május 31.  
Felelıs:    Bognár Jenı polgármester és  
             
Határozatról értesül: építési és városüz. iroda 
                                  pénzügyi iroda 
                                  irattár  

 
 
 
9. Törvényességi észrevétel a 21/2011.(III.07.) önk.-i határozatra 

(111. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester 
Véleményezi: Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság  
      Szociális Bizottság 
      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
      Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok 

 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Skoda Ferenc: Még március 7-én módosítottuk a B-A-P MOK Intézmény alapító okiratát, s 
erre érkezett törvényességi észrevétel a Kormányhivataltól. E szerint az április 1-jei telephely-
változást és a szeptember 1-jei 10. óvodacsoport beindítását megelızıen nem kértük ki a jog-
szabályban elıírt véleményeket, így az óvodai SZMK, az óvodai Nevelıtestület és a Megyei 
Közgyőlés véleményét. A bizottsági ülések után, egyeztetve jogi tanácsnok úrral arra ez elha-
tározásra jutottunk, hogy teljes egészében elfogadjuk az észrevételt. Tudjuk, hogy a DDOP-
pályázatban meghatározott határidık miatt kellett év közben költözni, a 10. csoport indítására 
pedig szintén ebben a pályázatban vállaltunk kötelezettséget. Kétségtelen, hogy ezen vélemé-
nyek bekérése elmaradt. 
 
A  B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Sümegi József a Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettese: A Bi-
zottságunk tárgyalta és változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: Változtatás nélküli elfogadás-
ra javasoljuk. 
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Változatlan tartalommal elfogadásra 
javasoljuk. 
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Kérdés és hozzászólás nem volt. 
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 8 igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
110/2011.(X.13.) önkormányzati határozata 

 
törvényességi észrevétel a 21/2011.(III.07.) önk.-i határozatra 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 99. §-ának (1) bekezdésé-
ben foglaltakra figyelemmel - a Tolna megyei Kormányhivatal igaz-
gatójának a 21/20011.(III.07.) önk.-i határozatra tett 22-667-1/2011. 
számú törvényességi észrevételével az alábbiakra figyelemmel elfo-
gadja: 

a.) a képviselı-testület elfogadja azon észrevételt, hogy a B-A-P 
MOK alapító okiratának szeptember 01-jei módosítása elıtt a közok-
tatási törvényben elıírt elızetes véleményeket be kellett volna sze-
rezni. Ugyanakkor megjegyzi, hogy a kérdéses esetben egy olyan 
döntésrıl van szó, mely az egész városnak, azon belül az óvodai ellá-
tást igénybevevı szülıknek és gyermekeknek is csak elınyt hozott, 
az intézmény alapító okiratát úgy módosították a fenntartó Társulási 
Tanács, hogy az adott tevékenységrıl, szolgáltatásról továbbra is 
megfelelı színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igény-
bevétele a gyermeknek, tanulónak, szülınek nem jelent aránytalan 
terhet. Az általános iskola és óvoda feladat-ellátási helyen a felvehetı 
tanulók számának meghatározása az intézmény mőködését lényegé-
ben nem változtatja meg, hiszen az óvoda esetében a felvehetı lét-
szám emelése történt, az iskola esetében pedig a kapacitás kihaszná-
lási mutatón változtattak. Összességében pedig nem mutatható ki, 
hogy a tanulók, és szüleik nehezebb körülmények között, vagy költ-
ségnövekedés mellett tudnák csak igénybe venni a közoktatási szol-
gáltatást a városban. A képviselı-testület egyúttal megállapítja, hogy 
idıközben – a megyei szakvélemény kivételével – az elıírt vélemé-
nyek beszerzésre kerültek. 

b.) a képviselı-testület ugyancsak elfogadja az intézmény alapító 
okiratának április 01-jétıl végrehajtott módosítására tett törvé-
nyességi észrevételt. Ugyanakkor megállapítja, hogy a DDOP-s 
projejekthez tartozó új óvoda megépítése után – a projektben szereplı 
határidık miatt – elkerülhetetlen volt az óvodai telephely megváltoz-
tatása nevelési év közben. Az új óvoda megépítése mind a város, 
mind a szülık, mind pedig gyermekeik részére csak egyértelmő elı-
nyöket jelentett. Tekintettel arra, hogy a telephely változtatása óta fél 
év eltelt, így véleménye szerint a szükséges vélemények beszerzése 
okafogyottá vált. 
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Határidı: 2011. október 20. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
               (a határozat megküldéséért) 
    
Határozatról értesül: Tm.-i Kormányhivatal Ig., Szekszárd 
                                 irattár. 

 
 
 
10. Bursa-Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához csatlakozás 

(93. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
Véleményezi: Szociális Bizottság 
      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Szóbeli kiegészítés nem volt. 
 
A  B i z o t t s á g o k  j a v a s l a t a i :  
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: Örömmel vettük, hogy kicsit 
késve, de kijött a pályázati lehetıség. A határozati javaslatot változtatás nélküli elfogadásra 
javasoljuk. Viszont a pályázati kiírásban egy módosítást javaslunk elfogadásra: mind az A, 
mind a B típusú kiírásban a szociálisan hátrányos helyzetőeknél az öregségi nyugdíj minimum 
225%-áról 250%-ra, illetve 250%-ról 275%-ra emelkedjék az határ, ami alatt levı 1 fıre jutó 
jövedelem esetén elbírálhatóvá válik a kérelem. Javasoljuk ezt azért, mert a tavalyi évben is 
több gyerek kérelme a szülık jövedelme alapján néhány forinttal több volt a pályázatban kiírt 
jövedelem-összegnél, így ık kiestek; s közben úgy ítéltük, hogy ık ugyanolyan szinten rászo-
rultak voltak, mint akiknek a szülei a pályázati kiírás összeg alatt 1-2 forinttal éltek.  
 
Péter Géza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Mi is tárgyaltuk. Akkor még ezeket a 
javaslatokat nem ismertük, de a Bizottság mindenféleképpen a pályázat tartalmával egyetért 
és támogatja a szükséges pénzösszeg biztosítását. 
 
Kérdés nem volt. 
 
H o z z á s z ó l á s:  
 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a tavalyi 
évben több mint 2 100 000 Ft-ot osztottunk el. Az idei évre tervezett 2 300 000 Ft-ot a diákok 
között egy külön ülésen, november második felében kívánjuk elosztani az elızı években 
megszokott elvek mentén, illetve a pályázati kiírás alapján. A diákok nevében köszönöm a 
lehetıséget. 
 
Bognár Jenı: Ezen az elosztáson én is részt szoktam venni, s az átadási ünnepségre is szok-
tam meghívót kapni. Büszke vagyok arra, hogy Bátaszék városa e tekintetben megyei szinten 
élen jár. Az elızı testületeket is figyelembe véve soha nem vetıdött fel kérdésként, hogy a 
tehetséges, de rászoruló fiataljainkat támogatni tudjuk. Rendkívül körültekintı és kemény 
munka az összeg elosztása, s olyan családok is vannak, ahol mindkét gyerek rászorul. Jegyzı 
urat kérném, hogy érdeklıdje meg, hogy a megyei önkormányzat helyett jövıre ki teszi hozzá 
az összeghez annak másik felét a megye részérıl. Ha nem lesz megyei önkormányzat, hova 
rendeli a törvény ezt az összeget? Melyik intézmény fogja ezt kiegészíteni? 



 

 

 

19 

 
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Én részletesebben foglalkoztam ezzel a kérdéssel és sze-
retném jelezni, hogy úgy értelmezem, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelı fogja pótolni a me-
gyei összeget.  
 
 
Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 8 igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
111/2011.(X.13.) önkormányzati határozata 

 
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához csat-
lakozásról 

 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete; 

a.) csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához, 

b.) felhatalmazza a város polgármesterét a csatlakozásról szóló 
nyilatkozat aláírására, 

c.) a 2012. évi támogatási kérelmek elbírálásához 2,3 millió Ft-ot 
biztosít a városi önkormányzat 2012. évi költségvetésében, 

d.) a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat 2012. évi pályázati kiírását – a határozat melléklete 
szerinti tartalommal – jóváhagyja, 

e.) felkéri a Szociális Bizottságot, hogy az ösztöndíjpályázattal 
kapcsolatban elıírt valamennyi feladatot (pályázat kiírása, kérelmek 
elbírálása stb.) a megjelölt határidıre hajtsa végre, 

f.) egyúttal a 160/2010.(VIII.31.) önkormányzati határozatát 
hatályon kívül helyezi.  
 
Határidı: 2011. október 01. és november 23. 
Felelıs:   Skoda Ferenc jegyzı 
                (a határozat és a nyilatkozat megküldéséért) 
                dr. Kostyálné dr. Kovács Klára biz. elnök 
                (a támogatások felosztásáért) 
 
Határozatról értesül: SzB elnöke 
                  pénzügyi iroda 
                                  irattár 
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11. A Társadalmi Ellenırzı Tájékoztató Társulás társulási megállapodása új egységes 
szerkezetbe foglalt szövegének jóváhagyása 
(112. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı 
Véleményezi: Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok 

 
S z ó b e l i  k i e g é s z í t é s:  
 
Skoda Ferenc: Az országgyőlés az elmúlt idıszakban módosította az atomenergiáról szóló 
törvényt, és a módosítás értelmében az ezzel kapcsolatos tárulási megállapodásokat felül kell 
vizsgálni és a társulásban részt vevı önkormányzatok Képviselı-testületeinek ezeket a módo-
sításokat jóvá kell hagyni. Ellenkezı esetben a társulás számára támogatás nem nyújtható. A 
TETT munkaszervezete ezt a módosítást elvégezte, és a társulási tanács az október 4-i ülésén 
ezt el is fogadta. Már csak az Önkormányzatok döntése szükséges, mi szerint a megállapodás 
módosítását október 30-ig elfogadják. A módosítások mőködési és egyéb jogi változásokat 
hoztak, más tartalmi módosításról nincs szó. 
 
Bognár Jenı: Magam is jelen voltam ezen a tanácsülésen, ahol abban is megegyeztünk, hogy 
különbözı fékekkel szabályozzuk a társulásba bekerülést. 
 
 
Kérdés nem volt. 
 
 
H o z z á s z ó l á s:  
 
Dr. Bonnyai József: A Társulási megállapodás VIII. pontjában egy jelentıs változtatás szere-
pel: „A Társulás mőködésének költségeit a Társulás vagyonából kell biztosítani. Amennyiben 
a vagyon nem fedezi a mőködési költségeket, a társult önkormányzatok pótbefizetésre kötele-
sek.” A függelékbıl pedig kiderül, hogy ez az összeg 25 000 000 Forint. Ha egy Képviselı-
testület ennek a befizetésére köteles, akkor az a kérdés adódik, hogy a 25 milliós mőködési 
költséget is el kell fogadnunk? Vagy azt elfogadtuk már? Egy tájékoztatási szintő anyagnak 
érkeznie kellene a Képviselı-testületekhez, akik kötelezettséget vállalnak a pótbefizetésre, 
hogy ez a 25 millió Forint miképpen tevıdik össze. A másik dolog a Társulás gazdálkodásá-
nak az ellenırzése. A IX. pontban is puritán a fogalmazás: „A Társulás költségvetési ellenır-
zését a székhelye szerinti önkormányzat képviselı-testülete látja el.” Nem ártana beletenni azt 
is, hogy a Társulás éves költségvetési beszámolóját független könyvvizsgálóval auditáltatni 
kellene, és a belsı ellenırzés rendjébe éves szinten be kell illeszteni a társulás gazdálkodásá-
nak ellenırzését. Ha kötelezettséget vállalunk pótbefizetésre, akkor ezeket az elvárásokat, 
tisztánlátási biztosítékokat is érvényesíthetnék a Képviselı-testületek.  
 
Bognár Jenı: Ez a kérdés felvetıdött a tanács ülésén is. Tudni kell, hogy sosem került sor 
pótbefizetésekre, sıt 600 000 Forintot kaptunk még plusz támogatásként, ami ebbıl a 25 mil-
lióból jött vissza. Ügyvéd úr felvetése ezzel együtt is jogos. A jelenlegi mőködést fedezni 
fogja ez az összeg, nem fog sor kerülni pótbefizetésre. Tájékoztatni fogom az érintett telepü-
lések polgármestereit, hogy ez a vélemény volt. A tájékoztatás arról, hogy a 25 millió mire 
kell, jogos igény. Errıl tájékoztatni fogom a jövıben a Képviselı-testületet, hiszen nem titkos 
dologról van szó. 
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – 6 igen szavazattal, 2 tar-
tózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testületének 
112/2011.(X.13.) önkormányzati határozata 

a Társadalmi Ellenırzı Tájékoztatás Társulás társulási megálla-
podása új egységes szerkezetbe foglalt szövegének jóváhagyásáról 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete: 

a.) a Társadalmi Ellenırzı Tájékoztató Társulás társulási 
megállapodása új egységes szerkezetbe foglalt szövegét 
jóváhagyja. 

b.) felhatalmazza a város polgármesterét annak aláírására, 

c.) egyúttal a 21/1997.(II.26.) ÖKH számú, valamint az ezt 
módosító 122/2010.(VI.29.) önk.-i határozatokat hatályon kívül 
helyezi. 

 
Határidı: 2011. október 25. 
Felelıs:   Bognár Jenı polgármester 
 
Határozatról értesül: TETT 

                           irattár 
 
 
 
Bognár Jenı: Szeretném megadni a szót Borosné Simon Zsuzsannának a Gondozási Központ 
vezetıjének. 
 
Borosné Simon Zsuzsanna: Egy örömteli eseményrıl szeretném tájékoztatni a Képviselı-
testület tagjait és a lakosságot. A Magyar Élelmiszerbanknak köszönhetıen ismételten 3,3 
tonna élelmiszerhez jutott településünk, illetve Alsónyék község. Ezt az élelmiszert tegnap 
osztottuk ki Bátaszéken, Alsónyéken pedig a mai napon osztották ki a kollegáim. Ebben az 
adományban tartós élelmiszer volt: liszt, tészta, kakaópor. A két településen összesen 473 
személy részesült az adományból – Bátaszéken 373 fı, ami 293 családot érintett. Itt fejenként 
7-10 kg jutott 1-1 csomagban. Figyelembe vettük azt is, hogy egyedülálló személyrıl van-e 
szó, a szociális rászorultságot, illetve hogy hány kis gyermeket nevelnek. A rászorultság meg-
állapításában kikértük a jelzırendszer véleményét is. Ismételten kérném a lakosságot, hogy ha 
bárki van a látókörükben, akirıl úgy gondolják, hogy szüksége van erre az adományra, azt 
jelezzék felénk. Mi folyamatosan győjtjük a rászorulók neveit és frissítjük a listáinkat. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy az idei évben háromszor kaptunk ilyen élelmiszer-adományt. Ezt 11 
tonna élelmiszer volt összesen, amit a településen szét tudtunk osztani: júniusban, augusztus-
ban és most. Az Élelmiszerbankkal folyamatosan tartom a kapcsolatot, és remélem, hogy a 
jövıben is ugyanígy gondolnak majd ránk. Itt szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik 
részt vesznek abban, hogy az osztás gördülékenyen mőködjön: a Mővelıdési Háznak, a Bát-
Komnak és kollégáimnak. 
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Bognár Jenı: Én pedig szeretnék köszönetet mondai Önnek, Zsuzsa, mert tudom, hogy Ön-
nek nagyon komoly szerepe van ebben. Ez egy nehéz és felelısségteljes feladat – egyrészt a 
megszerzése az árunak, másrészt a kiosztása, a szétosztása, hogy kihez kerüljön. Sajnos egyre 
több a rászoruló.  
 
Ülésünkkel egy idıben egy másik nagy csapat: a székelyek, a felvidékiek, a németek, a 
kondorosi csárda és még sokan mások készülıdnek a gasztronómiai estre, melyre mindenkit 
szeretettel várunk péntektıl vasárnapig. Pénteken a Dzsungel könyve elıadást tekinthetik meg 
az érdeklıdık, szombat délután bor-és mézkóstoló kulturális bemutatóval, majd szombat este 
a hagyományos gasztronómiai est. Örömmel vettem, hogy a belépıjegy mellé mindenki egy 
„házirendet” is kapott, mellyel megpróbáljuk kulturált körülmények között tartani a kóstolást. 
Vasárnap a szentmise után ünnepi testületi ülés lesz, ahol megünnepeljük Bátaszék és 
Gyergyóditró testvérvárosi kapcsolatainak 15 éves jubileumát. Szeretettel várjuk az érdeklı-
dıket! 
 
 
 
 
 
Mivel több észrevétel és hozzászólás nem volt, a Polgármester Úr a Képviselı-testületi ülést 
16:10-kor bezárta. 
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 Bognár Jenı Skoda Ferenc 
 polgármester jegyzı 
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