BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselı-testülete
Szám: 1001-8/2012./TT.

Jegyzıkönyv
Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 24-én 14 órakor
a Városháza Millenniumi termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak: Bognár Jenı polgármester,
Dr. Szabó Ákos, Dr. Somosi Szabolcs, Dr. Bonnyai József, Sümegi József,
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Fejes József képviselık (összesen: 7 fı)
Távol maradt: Péter Géza, Partiné Harcsa Magdolna képviselık (összesen: 2 fı)

Tanácskozási joggal megjelent: Skoda Ferenc jegyzı,
Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra aljegyzı
Schäfer István NNÖ elnök,
Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı,
Adorjáni Márta építési és városüzemeltetési irodavezetı,
Takácsné Gehring Mária igazgatási csop. vezetı
Tafnerné Fáll Erika okt. kulturális referens,
Kemény Lajos B-A-P MOK fıigazgató,
Papp Zsuzsanna mb. óvodavezetı,
Riglerné Stang Erika mővelıdési ház igazgatója,
Sági Lajosné könyvtár vezetı,
Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezetıje,
Berg Tímea Bát-Kom 2004. Kft. dolgozója,
Korsós János Dél-Tolna Közmő Üzemeltetı és Szolgáltató
Kft. ügyvezetı,
Kiss Katalin könyvvizsgáló,
Dr. Varga Péter r. ezredes, rendırkapitány
Dr. Vas János r. hdgy, ırsparancsnok

Bognár Jenı polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 7 képviselı jelen van. Ezután, javaslatot tesz arra
vonatkozóan, hogy a napirendi pontok a meghívóban szereplı sorrendben kerüljenek tárgyalásra.

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatok alapján – egyhangúlag, 7 igen
szavazattal - az alábbi napirendi pontokat fogadta el.

N a p i r e n d

e l ı t t

•

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

•

Kérdések

•

Interpellációk, bejelentések

N a p i r e n d i

p o n t o k :

1. A város 2011. évi közrendjének, közbiztonságának értékelése
(56. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Varga Péter rendırkapitány
Dr. Vas János ırsparancsnok
2. Önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2011. évi mérlegbeszámolójának
megtárgyalása
(54. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: gazdasági társaságok ügyvezetıi
3. A bátaszéki Gondozási Központ új Alapító Okiratának elfogadása
(63. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı
4. A Gondozási Központ új, egységes Szakmai Programjának elfogadása
(55. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Borosné Simon Zsuzsanna GK vezetı
5. Az önkormányzat mikrotérségi társulásai útján illetve egyéb módon ellátott feladatainak (családsegítı és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres
házi segítségnyújtás, nappali ellátás, orvosi ügyelet, védınıi feladatok, körjegyzıség)
2011. évi pénzügyi szakmai beszámolója
(57. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
6. A 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése
(64. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra aljegyzı
Borosné Simon Zsuzsanna GK. vezetı
7. A helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2010.(II.01.) KT rendelet módosítása
(58. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra aljegyzı
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8. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodás 8. számú módosítása
(59. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı
9. A szekszárdi Központi Mőhely szolgáltatására megkötött megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetése
(60. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı
10. Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme
(61. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Takácsné Gehring Mária ig. csoportvezetı
11. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodással kapcsolatos pályázati eljárás
szabályairól, a szerzıdéskötés rendjérıl szóló 8/2001.(IV.02.) ÖKR számú rendelet
módosítása
(62. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı
12. A bátaszéki nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttmőködési megállapodások
jóváhagyásáról
(65. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı
13. A METALLO-Flex Kft.-vel kötött bérleti szerzıdés megszüntetése
(74. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester
14. „Kiváló Pedagógus” cím adományozása (ZÁRT ülésen)
(66. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

N a p i r e n d
•

e l ı t t

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

Bognár Jenı: Április 18-án a Tolna Megyei Katasztrófavédelem ülésén vettem részt. 19-én
TETT-re Kész Nap lebonyolításával kapcsolatos megbeszélést folytattunk. Nagyszabású rendezvénynek ad otthon a város. 20-án kistérségi megbeszélésen voltan Decsen. 22-én egy kisebb delegációval Nagysallói koszorúzáson voltunk. 23-án Pécsen voltam egy megbeszélésen.
Középiskolai, fıiskolai, egyetemi diplomával rendelkezı fiatalok toboroztak foglalkoztatásra.
26-án a német egyesület tagjaival folytattam megbeszélést. 27-én Bátaszéken került megrendezésre egy nagyon színvonalas nagy volumenő borverseny. Fel kell zárkózni Szekszárd mögé. 28-án délelıtt nemzetközi karate verseny volt, délután Glöckner János emlék fesztiváljára
került sor. Nagyon szép rendezvény volt, nagyon sok táncos vett részt, és méltóképpen emlé3

keztek János bátyámról. 30-án Géza napi felvonulás és városi majálison voltam. Május 2-án
köszöntöttem a rendıröket. Május 4-én Flórián nap alkalmából a tőzoltókat köszöntöttem. 5én színvonalas ballagási ünnepségen voltam a gimnázium. A ballagáson részt vett LászlóVarga Zsuzsanna a kormányhivatal fıigazgatója. Megmutattam neki az intézményt és nagyon
tetszett neki, és a ballagási ünnepség is. Május 6-án Bárdos kórustalálkozó volt. Köszönöm a
mővelıdési ház dolgozóinak munkáját. 10-én rendkívüli testületi ülés volt. 11-én Zádor Jenıre emlékeztünk. Este a Polgárırség közgyőlésén voltam, Farkas Andrást választották meg
újra elnöknek. 13-án bérmálás volt. 15-én Bátaapátiban TETT ülésen vettem részt. 16-án nevelı testületi ülésen voltam az óvodában, ahol 100 %-os támogatottsággal ajánlották Papp
Zsuzsannát óvodavezetınek. 17-19-ig a besigheimi vendégeinket láttuk vendégül a testvérvárosi jubileum alkalmából. 20-án délután egy kellemes hangversenyen vettem részt. Tafner
Kitti zeneiskolás tanuló búcsúhangversenyén. Falusi Mária búcsúztatta tanítványát. 21-én a
besigheimi diákokat fogadtam a hivatalban. 22-én Ivó napi rendezvényen vettem részt Bagdy
Lászlóval a nyugdíjasoknál. Az elhangzottakból is kitőnik, nagyon mozgalmas napok vannak
mögöttünk.

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
53/2012.(V.24.) önkormányzati határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti
tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadásáról
Bátaszék
Város
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
19/2012.(II.9.), 29, 37/2012.(III.22.), 39, 40, 44, 48/2012.(IV.12.),
50/2012.(V.10.), önk.-i határozatok, mint lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról, a 5, 6/2012. (IV.20.), önkormányzati rendeletek kihirdetésérıl, a két ülés közötti tevékenységrıl szóló szóbeli tájékoztatót elfogadja, a megtett végrehajtási intézkedéseket jóváhagyja.
A képviselı-testület egyúttal a 109/2011.(X.13.) ÖNK-I. határozat
végrehajtásának határidejét 2012. augusztus 31-re módosítja, egyúttal
a 46/2012. (IV. 12.), önkormányzati határozatot visszavonja.

•

Kérdések

Kérdés nem volt.
•

Interpellációk, bejelentések

Interpelláció és bejelentés nem volt.
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N a p i r e n d i

1.

p o n t o k

t á r g y a l á s a :

A város 2011. évi közrendjének, közbiztonságának értékelése
(56. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Varga Péter r. ezredes, rendırkapitány
Dr. Vas János r. hdgy, ırsparancsnok

Szóbeli kiegészítés
Bognár Jenı: Köszöntöm a rendırkapitány és az ırsparancsnok urat.
Dr. Varga Péter r. ezredes, rendırkapitány: Összességében átlagos év volt a kapitányság
számára, bár a számok területén csökkenések vannak. Az illetékességi területen a bőnügyi
helyzet nem változott, egyenletes volt. A bőncselekmények 2/3-a vagyon elleni. Két olyan
sorozat bőncselekmény volt, amit megemlítenénk. Mindegyik hozott újdonságot, amit eddig
még nem tapasztaltunk. 2010. év végén kezdıdött és 2011. április végéig tartott. Fıleg boltok,
vendéglátó egységek elleni betörések voltak, ahol milliós nagyságrendben tulajdonítottak el
dohányárut. Csak olyan helyrementek be az elkövetık, amelyek riasztóval fel volt szerelve.
Tudták, hogy rövid idı marad az elkövetésre, és hogy a rendırök gyorsan a helyszínre érkeznek. Kialakították a menekülési útvonalat. Újdonság volt, hogy a menekülési útvonalat úgy
alakították, hogy a rendırség elé akadályokat gördítettek. Volt olyan, hogy nyakmagasságba
szögesdrótot húztak ki, volt, hogy törött üveget szórtak szét a bolt udvarán, ha a rendır beugrik, sérüljön meg. Az egyik boltnál a játszótérrıl kihúzott csúszdát helyezték az útközepére.
Ez a sorozat több megyét is érintett a paksi Neo-sok fogták meg ıket. A másik olyan betöréssorozat, amivel még nem találkoztunk, ez nagyban érintette Bátaszéket. Ez az ajtókiégetés
módszer. A mőanyag ajtókat égették ki az éjszaka közepén, ami nagyon veszélyes volt, mivel
a sértettek otthon aludtak. 2010-ben 309 eltőnés volt ez a szám 2011-ben 600. Ennek a 95 %-a
intézeti szökés volt. Egy szélmalomharc, amit folytatunk. Ez Bátaszéket is érinti. Erıteljesebb
jogszabályok kellene a gyermekvédelembe. Az elsı negyed évben csökkent az eltőnések száma, de magukban kevesek vagyunk, ehhez konkrét jogszabályok kellenének. Közlekedésrıl,
2010-es eredményünket sikerült javasítani, 20 %-kal csökkent a sérüléses balesetek száma.
Halálos balesetek száma 7-rıl 5-re csökkent. Igyekszünk mindent megtenni. Csökkent az ittas
vezetések száma. Pozitív az M6-os autópálya, ez csökkenti a forgalmunkat. Harcolunk azért,
hogy a 65-ös útkeresztezıdésnél körfogalom legyen. A tervek megvannak, csak pénz kell
hozzá. A vöröskereszt megoldásra került, azzal, hogy ott van az elkerülı. Rendészet területén
a szolgálatszervezésnél az volt a cél, hogy minél több helyen, és többször forduljanak elı. A
bátaszéki rendırırs kiválóan teljesítette a tavalyi évi feladatát. Maximális feltöltöttséggel dolgozott egész évben. Bőncselekmények voltak sajnos, de jó eredményt mutatott az ırs. Egyetlen halálos baleset volt az ellátási területen. Köszönöm a figyelmet. Kérem, támogassák a
beszámolókat.
Dr. Vas János r. hdgy, ırsparancsnok: Nem panaszkodhatunk, a kapitányságok tekintetében nyugodt környéknek tekinthetı Bátaszék, annak ellenére, hogy sorozat betörések voltak.
Nagyon sok munkát adott az, hogy a szököttek vissza kellett szállítani. De ez is megoldódott,
azzal, hogy sikerült anyukát kiemelni innen, és vitte magával a családját. Kulturált környezetben dolgozunk. Egyetlen egy hátránya van ennek, hogy a várostól távol esik, de ez kompenzáljuk azzal, hogy hetente kétszer fogadóórát tartunk a hivatalban. Jól mőködik a kamerarendszer, mely nagyban segíti a munkánkat. Állományunk feltöltött, rutinos kollégák vannak. Kö-
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szönjük polgármesternek, hogy köszöntött bennünket a rendırség napja alkalmából. Ez nem
elterjedt, nagyon nagy megtiszteltetés volt ez számunkra.
Bognár Jenı: Nyugodt környék. Nagyon jó a kapcsolatunk a rendırséggel. Lehet, hogy 2
km-rel van az iroda, de mivel itt van a fogadó óra így többet találkozunk. Nagyon emberi a
kapcsolat. Valahogy Bátaszéken mintha megnyugodtak volna a kedélyek az autósok esetében.
Használt az is, hogy többet van jelen a traffipax a városban. Kitőnı korrekt rendıreink vannak. Az állomány is megfelelı létszámmal mőködik. Elégedett vagyunk a munkátokkal. Hálátlan feladat. Kitőnıen mőködik a Polgárır egyesület, és ami megnyugtató, hogy a kapcsolat
is nagyon jó a rendırség és az egyesület között. További sok sikert kívánok a nem könnyő
munkához. Kérem a beszámoló elfogadását.

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
54/2012.(V.24.) önkormányzati határozata
a város 2011. évi közrendjének, közbiztonságának értékelésérıl
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a rendırségrıl
szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Szekszárd Város Rendırkapitányának beszámolóját a
rendırkapitányság 2011. évben végzett munkájáról, valamint Bátaszék
város közrendjének, közbiztonságának helyzetérıl, elfogadja.
Határidı: 2012. május 31.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Szekszárdi Rendırkapitányság
Bátaszéki Rendırırs
irattár

2. Önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2011. évi mérlegbeszámolójának
megtárgyalása
(54. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: gazdasági társaságok ügyvezetıi
Bizottságok véleménye
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökhelyettese: A
bizottság elfogadásra javasolja a mérlegbeszámolókat.
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Dr. Bonnyai József: A pénzügyi bizottság ülésén a Bát-Kom Kft. felügyelı bizottságának
jelentését áttárgyaltuk. A felvetıdött kérdésekre választ adtunk. 2011. év jó évet zárt. 3 884 e
Ft zárta az évet. Ezzel a teljesítménnyel a 2010. évet kompenzálta. Nem profit szerzés szempontjából hoztuk létre a céget, hanem a városüzemeltetési feladatok ellátásra. A beszámoló
kitér a bizonytalan helyzetre, amely az intézmények jövıbeni üzemeltetésével kapcsolatos. A
munkavállalók és a vezetık munkáját elismertük jutalommal a tavalyi évben. A Felügyelı
bizottság elfogadásra javasolja a mérlegbeszámolót.
Skoda Ferenc: A Felügyelı bizottság tárgyalta a Nonprofit Kft. közhasznú jelentését. Az
anyaggal összhangban megállapítottuk, hogy 5 700 e Ft volt a bevétel az eszközök bérbeadásából. Települési folyékony hulladékkezelésbıl 210 e Ft árbevétele származott. Gazdaságilag
erısen függ az üzemeltetı szervtıl. Az elmúlt évben gazdaságilag stabil volt a mőködésem és
az 406 639 Ft adózás elıtti kedvezménnyel zárta. Elfogadásra javaslom a közhasznú jelentést.
Kiss Katalin: A Nonprofit Kft. általánosan stabil mőködést mutatott az elmúlt években. Néhány évvel ezelıtt kötelezı átalakuláson esett át. A szennyvíz kezelı tevékenységet végzi.
Jövıbeni mőködését jelentısen érintheti az, hogy a Dél-Tolna Kft-nek a tulajdon szerkezetének és a jövıbeni struktúra váltásának a következményei érinteni fogják a Nonprofit Kft is. Ez
a kimutatott nyereség átmehet veszteséggé. A tulajdonosok úgy döntenek, hogy a megszerzett
üzletrészt térítésmentesen akarják átadni. A számviteli számítások alapján ez veszteséget jelent. Igazából nem jelent tényleges veszteséget annyiban, hogy nem ellentételezi a nagy értékő eszköz állomány után kötelezıen elszámolandó értékcsökkenés volumenjét. Mellette a
likviditása megmaradt. Az önök döntése, hogy mi lesz a jövıben a cég sorsa. 3 település mőtárgyait felügyeli és karbantartja. A vagyont az önkormányzatok kivihetik, amennyiben az áfa
törvény lehetıséget ad, hogy a viziközmő törvény elıírhatja, hogy az önkormányzatok visszavehetik a gazdasági társaságokból a tulajdont. Ez csak feltételezés, mert még nem tudjuk ez
hogy alakul a jövıben. Tiszta értékő záradékot adtam. A jelentést a testületnek elfogadásra
javasolom.
Bognár Jenı: Arra kérném könyvvizsgáló asszonyt, hogy Dél-Tolna Kft-rıl pár szót említsen
Kiss Katalin: A Dél-Tolna Kft. 95 %-ban fejezıdött be a vizsgálat. Tiszta értékő záradékkal
adtam ki a jelentést, figyelemfelkeltı jelleggel. Itt a tevékenység folytatásának elvét kellett
megjegyeznem. Itt a van a viziközmő törvény, döntés kérdése, hogy kívánnak az önkormányzatok átlépni az új szervezeti formában. Ez a struktúra nem biztos, hogy ilyen név alatt megy
majd tovább. Nagyon nagy a követelés állomány, de mindent megtesz a szervezet, hogy ezt
minél jobban leszorítsa. Új követelés állománycsökkentés forma kerül bevezetésre, még pedig
behajtó céget fog megbízni a Kft.. Ami hatékony a beszedésnél, az a kikötés. A Kft-nek, nagyon meg kell nézni, hogy kinek a tartozás beszedését adják át a behajtó cégnek. Legyen ez
példaértékő olyan helyen ahol indokolt. Elfogadásra ajánlom a testületnek.
Fejes József: A Dél-Tolna Közmő Kft. Felügyelı Bizottsága május 30-án ülésezik.
Hozzászólás
Dr. Somosi Szabolcs: Olvasva a Dél-Tolna beszámolót a törvényi elıírások miatt kénytelen
lesznek más formában tovább üzemelni. Erre volt külön egy határozat. Tisztán önkormányzati
tulajdonosi hátteret próbáltuk elımozdítani. Itt egy külsıs tulajdonos van ebbe a cégbe. A
polémia arról szólt, hogy a tavalyi évben elvégzett tulajdonosrész megvásárlás, azt kellıen
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átgondolt volt-e nem siettünk-e kicsit elébe a dolgoknak, mi úgy gondoltuk igen, a menedzsment úgy gondolta, hogy nem. A vissza lévı tulajdonosrész kivásárlás névértéken fog majd
történni a tájékoztatás szerint.
Bognár Jenı: Köszönöm a tájékoztatásokat és azt, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen ezt alaposan áttárgyaltuk. A figyelemfelhívó lépések bekövetkeznek majd. A Bát-Kom tevékenységét szeretném kiemelni. Központban van az ı munkájuk, és amennyiben átveszik az iskolát a
hogyan továbbot át kell gondolni. Szükség van erre a csapatra, minden területen legyen az
főkaszálás, rendezvények eszközeink biztosítása és sorolhatnám. Köszönöm az ı munkájukat.
Kevesebb közhasznúval dolgozunk, mint tavaly, és ezt is a Bát-Komnak kell felügyelni. A
Dél-Tolna Kft-vel kapcsolatban. A kintlévıségek területén rendbe van, hogy fogadunk egy
ilyen céget. A Korsós úr nekem megküldi a tartózók listáját. Ezen szerepelnek olyan személyek, akik vagy feledékenységbıl nem fizetnek, mert tisztában vagyok vele, hogy be tudnák
fizetni. Van egy réteg, aki abban a pillanatban befizeti a tartozást, amikor megjelennek a vizet
kikötık, és van egy réteg, aki segélyért fordul a bizottsághoz, és a bizottság a támogatást a
Dél-Tolna számlájára utalja, és van egy olyan réteg, akit valóban a behajtókra kell bízni. Tudomásul kell venni, hogy egyre nehezebben fizetnek az emberek. Köszönöm azt a munkát,
amit a pályázat elkészítésénél, és menedzselésénél végeztetek. Bátaszék 600 millió Ft-ot fog
kapni. Elkészült végül a Mozi tértıl kiépített másik vezetékrendszer. Így mindkét ág fogadni
tudja nemcsak a szennyvizet, hanem a visszaduzzasztott csapadék vizet is. A beszámolókat
jónak találom.

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
55/2012.(V.24.) önkormányzati határozata
a BÁT-KOM 2004 Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint a BÁTKOM 2004. Kft. ( 7140 Bátaszék Baross u. 1/A., adószám: 133188712-17, cégjegyzékszám: 17-09-005090) egyedüli alapító tulajdonosa a
társaság 2011. évi gazdálkodásáról szóló mérlegbeszámolóját 32 419 e
Ft mérlegfıösszeggel, valamint 3 884 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. Az adózott eredmény, illetve az eredménytartalék
terhére a társaság nem fizet osztalékot a tulajdonos részére.
Határidı: 2012. május 31.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
(az értesítés megküldéséért)
Határozatról értesül: BÁT-KOM 2004 Kft. ügyvezetıje
irattár
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
56/2012.(V.24.) önkormányzati határozata
a Dél-Tolna Közmő Üzemeltetı és Szolgáltató Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dél-Tolna
Közmő Üzemeltetı és Szolgáltató Kft. 2011. évi gazdálkodásáról
szóló mérlegbeszámolót várhatóan 16.600.000.- Ft adózás elıtti
eredménnyel elfogadja.
Határidı: 2012. május 31.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
(az értesítés megküldéséért)
Határozatról értesül: Dél-Tolna Közmő Üzemeltetı és Szolgáltató
Kft. ügyvezetıje
irattár

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
57/2012.(V.24.) önkormányzati határozata
a Bátaszéki Közös Víz- és Csatornamő Közhasznú Nonprofit Kft.
2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Bátaszéki Közös
Víz- és Csatornamő Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi
gazdálkodásáról szóló mérlegbeszámolót 406.639.- Ft adózás elıtti
eredménnyel elfogadja.
Határidı: 2012. május 31.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
(az értesítés megküldéséért)
Határozatról értesül: Bátaszéki Közös Víz- és Csatornamő Nonprofit
Kft. ügyvezetıje
irattár
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3. A bátaszéki Gondozási Központ új Alapító Okiratának elfogadása
(63. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

Szóbeli kiegészítés
Skoda Ferenc: A lefolytatott ellenırzés írta elı a mőködési engedély illetve az alapító okirat
módosítását. Nem akartuk a meglévıt újra módosítani, ezért egy teljesen új alapító okiratot
készítettünk. Átdolgozásra kerültek a szakfeladatok számai, illetve kikerültek a telephelyek.
Más jelentıs változást nincs, ezért elfogadásra javasolom.
Bizottságok véleménye
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: Bizottságunk elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.

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
58/2012.(V.24.) önkormányzati határozata
a bátaszéki Gondozási Központ új Alapító Okiratának elfogadásáról
Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének g.) pontjában kapott jogkörében eljárva a bátaszéki Gondozási
Központ új Alapító Okiratát – a határozat melléklete szerinti tartalommal – 2012. június 15-i hatállyal elfogadja.
A képviselı-testület egyúttal az intézmény régi alapító okiratát elfogadó 120/2009.(V.26.) KT határozatát 2012. június 14-i hatállyal hatályon kívül helyezi.
Határidı: 2012. június 10.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: MÁK illetékes Igazgatósága
Gondozási Központ
irattár
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4. A Gondozási Központ új, egységes Szakmai Programjának elfogadása
(55. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Borosné Simon Zsuzsanna GK vezetı

Szóbeli kiegészítés
Bognár Jenı: Gratulálok a vezetıasszonynak a diplomájához. Nagyon jó eredménnyel végezete el az iskolát. Minden jót kívánok.
Borosné Simon Zsuzsanna: Köszönöm szépen. Ahhoz, hogy ilyen eredménnyel zártam az
iskolát kellett a család támogatása, és a kollégáim kitartása, támogatás, mert sokat dolgoztak
helyettem. Az új szakmai programot a lefolytatott ellenırzés írta elı. Ezt a jogszabályi változások tették kötelezıvé. Az az anyag ennek felel meg. A szakmai program melléklete a megállapodás, amely külön tartalmazza az összes ellátást a törvényi elıírásoknak megfelelıen.
Bizottságok véleménye
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: Bizottságunk elfogadásra
javasolja az új Szakmai Programot.

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
59/2012.(V.24.) önkormányzati határozata
a Gondozási Központ új, egységes Szakmai Programjának elfogadásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92/B. §
(1) bekezdés c.) pontjában kapott hatáskörében eljárva a bátaszéki
Gondozási Központ új, egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját és annak mellékleteit - a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.
A képviselı-testület egyúttal a 143/2009.(VI.30.) KT határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidı: 2012. május 31.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Gondozási Kp. Vezetıje
irattár

11

5.

Az önkormányzat mikrotérségi társulásai útján illetve egyéb módon ellátott feladatainak (családsegítı és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres
házi segítségnyújtás, nappali ellátás, orvosi ügyelet, védınıi feladatok, körjegyzıség)
2011. évi pénzügyi szakmai beszámolója
(57. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Bizottságok véleménye
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökhelyettese: A
pénzügyi bizottság, változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság, változtatás nélküli elfogadásra javasolja.
Sümegi József Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettese:
Tárgyalta a bizottság, és elfogadásra javasolja.

Kérdés
Dr. Somosi Szabolcs: Látható, hogy 8,5 millió Ft követelés van a társulásban végzett önkormányzatokkal kapcsolatban, és 300 e Ft visszafizetésünk. Ennek jelentıs része Alsónyéknél
jelentkezik több tételbıl. Tavaly hasonló helyzet volt. Ezért javasoltuk, pénzügyi ülésen, hogy
tekintsük át ezeket a társulási szerzıdéseket. 8,2 e Ft-ot hány %-os kamatra kapunk egy évben? Mi az a tétel, ami nekünk plusz, mert ez az utófinanszírozás jelentıs anyagi hátránnyal
jár? Abban kellene elıre lépni, hogy az elızı év bázis számaiból fizessék negyedévente az
önkormányzatok az elılegeket, hanem valami szorzót tegyünk rá, ami a következı év inflációjának és törvényi változásnak megfelel. Inkább mi fizessünk vissza, de külön anyagi teherrel
ez ne járjon nekünk.
Skoda Ferenc: Igaza van képviselı úrnak. Hisz nagy összegeket elılegezünk meg az önkormányzatoknak. Ennek egy részét az élet megoldani az iskolák átszervezés miatt. Ez 6 millió
Ft-tal csökken. A társulási megállapodásokat finomítani kell azzal is, amit pénzügyi irodavezetı úr javasolt, hogy ne az elızı évi bázis legyen, hanem a bázis adat plusz 10 % az elıleg
fizetésénél. Remélhetıleg akkor nem lesznek ilyen kintlévıségek. Folyamatban van a január
1-jétıl létrejövı közös hivatalra vonatkozó társulási megállapodás, és ott már ezt írtam be.
Mórocz Zoltán: Normatíva érinti a társ önkormányzatokat is. Ezek a számok évrıl évre
csökkennek, a fenntartáshoz szükséges költségek nınek. Ennek következtében a meglévı
társulási megállapodások nem alkalmas, hogy megfelelı összegő elılegeket fizessenek a társ
önkormányzatok a feladatok lebonyolításához. Ezért javasoltam ezt a megoldást, hogy az elıleg kerüljön megemelésre. Az a cél, hogy elszámoláskor minél kisebb különbségek jöjjenek
ki. A szerzıdéseken is változtatni kell és ehhez a társ önkormányzatok bele egyezése is szükséges.
Dr. Szabó Ákos: Ez most a határozati javaslatba kerül?
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Bognár Jenı: Az lenne a kérésem, hogy szakmai vitákról is van szó a hivatal felé a kérésem,
hogy az érintett önkormányzatokkal egyeztetve a júliusi ülésen adjanak tájékoztatást, hogy
sikerült-e megállapodni e témában.

Elıször a módosító javaslat kerül elfogadásra, miszerint hogy az érintett önkormányzatok
polgármestereinél kezdeményezze a társulási megállapodások akkénti módosítását, hogy az
elıleg fizetésénél a tárgyévi bázisadat + 10 % legyen, továbbá, hogy ennek eredményérıl
tájékoztassa a képviselı-testületet a júliusi ülésen, melyet a képviselı-testület tagjai – egyhangúlag, 7 igen szavazattal – elfogadtak.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:
Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
60/2012.(V.24.) önkormányzati határozata
az önkormányzat társulásai útján illetve egyéb módon ellátott feladatainak 2011. évi pénzügyi szakmai beszámolójáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete;
a.) az egyes feladatok ellátásáról szóló társulási megállapodások
alapján a 2011. évi pénzügyi teljesülésrıl szóló beszámolót a
jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
b.) az egyes településeket az alábbi összegnek megfelelı fizetési
kötelezettség terheli:
ba.) Központi orvosi ügyelet:
önkormányzatok által fizetendı (követelés):
•
•
•
•

Alsónána
Alsónyék
Mórágy
Pörböly

49 366 Ft
11 464 Ft
1 026 464 Ft
2 882 Ft

Összesen:

1 090 176 Ft

Önkormányzatunk által visszafizetendı (kötelezettség)
a.) Báta

62 503 Ft

b.) Várdomb
Összesen:

203 583 Ft
266 086 Ft

bb.) Körjegyzıség:
Önkormányzatok által fizetendı (követelés):
•

Alsónyék

1 492 616 Ft
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bc.) Házi segítségnyújtás:
Önkormányzatunk által visszafizetendı (kötelezettség)
a.) Báta

26 415 Ft

bd.) Oktatási, nevelési feladatok:
Önkormányzat által fizetendı (követelés):
•
•
•

Pörböly
Alsónyék (Iskola)
Alsónyék (Óvoda)

Összesen:

1 922 118 Ft
2 811 934 Ft
1 112 581 Ft
5 846 633 Ft

c.) a képviselı-testület felkéri a pénzügyi irodavezetıt, hogy a
képviselı-testület szeptemberi ülésén adjon tájékoztatást, hogy a b.)
pontban meghatározott fizetési kötelezettségek hogyan teljesültek.
d.) a képviselı-testület felkéri a város jegyzıjét, hogy az érintett
önkormányzatok polgármestereinél kezdeményezze a társulási
megállapodások akkénti módosítását, hogy az elıleg fizetésénél a
tárgyévi bázisadat + 10 % legyen, továbbá, hogy ennek eredményérıl
tájékoztassa a képviselı-testületet a júliusi ülésen.
Határidı: 2012. június 15.
Felelıs: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezetı
Határozatról értesül: pénzügyi iroda
érintett önkormányzatok
irattár

6. A 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése
(64. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra aljegyzı
Borosné Simon Zsuzsanna GK. vezetı

Szóbeli kiegészítés
Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra: Törvényi kötelezettség alapján a települési önkormányzat
és a megyei fenntartó, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év
május 31-ig a jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó elkészítési az értékelését. Két
nagy fejezetbıl áll a beszámoló. A település demográfiai mutatóit tartalmazza az elsı a második az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása, gyermekétkeztetés. Ebbıl kiemelnél, hogy rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményt 431 fınek adtunk,
ez 218 családot foglal magába, óvodáztatási támogatást 25 gyermek kapott 10-10 e Ft értékben. Gyermek étkeztetés esetén az anyag megbontja az ingyenes illetve az 50 %-os kedvez-
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ményben részesülık számát. A harmadik fejezetben az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása Borosné Simon Zsuzsannának lesz a feladata.
Aki az anyagot elolvasta látszik, hogy a vezetı asszony nem munkájának hanem hivatásának
tekinti feladatát. Negyedik részben a védelembe vételek száma némely csökkenést mutat, ez
nem jelenti azt, hogy a kolléganıknek kevesebb lett a feladata. Iskoláztatási támogatás felfüggesztése a másik jegyzıi hatáskörben tett intézkedés. A tankötelezettség elmulasztása a 10
órát hiányzok számával kapcsolatban, 5 esetben kellett rendelkeznünk. A Városi Gyámhivatal
13.000 fıs körzetre vonatkozóan látja el. A gyámhivatal létszáma továbbra is 2 fı, irányítását
a város aljegyzıje látta el. Munkájuk a fellebbezések számával lehet jellemezni. Három fellebbezés érkezett csak a munkájukkal kapcsolatban.
Bizottságok véleménye
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság, változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Borosné Simon Zsuzsanna: Az elmúlt évben személyi változások történtek, ezért átszervezésre kerültek a családsegítési feladatok. A tárgyi feltételeket tekintve, hogy kinıttük a helyüket. Amennyiben ha létszámbıvítésre kerül sor, nem tudnánk megfelelı helyet biztosítani
fizikailag sem. A csoportszobát is már is irodának is használjuk. Az egyéb tárgyi feltételekre
nem panaszkodhatok. Az önkormányzat lehetıségéhez mérten minden támogatást megad nekünk. Új program megvásárlásához is az anyagi fedezetet biztosított. Ez a program használata
jelentısen megkönnyíti a mindennapi munkánkat. Kiemelten fontos szerepe van a jelzırendszernek a munkában 2011 évben 237 jelzés érkezett. A közoktatási intézményekbıl jelentısen
megnövekedett a jelzések száma az igazolatlan hiányzások miatt. Ezek kezelése nagy adminisztrációs terhet ró a családgondozókra. 2 jelzés érkezett a rendırségtıl családon belüli erıszakról. Az ellátotti létszámot tekintve jelenleg 130 fı, ez 70 családot jelent. 27 gyermek került védelembe. A problémák jelentıs része anyagi probléma, és a gyermeknevelési probléma.
A mentális problémákat beszélgetéssel is próbáljuk megoldani. A beszélgetéseket egyre többen igénylik. Nagy problémát jelent a munkanélküliség is. A munkahelykeresés nagyon nehéz. Ez a helyzet rengeteg pszichés és egészségügyi problémát okoz. A gyermeknevelési
problémákkal kapcsolatban az a baj, hogy a szülık nem következetesek, ennek hatására sokszor kerül a gyermek rossz társaságba, és könnyen keveredik bőncselekménybe. A pártfogói
felügyelettel jó a kapcsolatuk, kéthetente van ügyfélfogadásuk Bátaszéken. A serdülıkori
problémák száma is magas, és ezek megoldására gyakran szakorvos bevonása is szükséges.
Nagy hangsúlyt fektetnünk a nyári szabadidıs foglakozások megszervezésére. Nyári játszóház péntekenként fog mőködni. A programok szervezése jelenleg is folyik még. Sajnos a nyári táboroztatás az idén elmarad anyagi és pályázati lehetıségek hiánya miatt. Az élelmiszerbankkal az idén is szerzıdést kötöttünk. A szerzıdés keretében az idén várhatóan csak egyszer lesz élelmiszerosztás. Továbbra is szeretnénk az ünnepek elıtt édesség és ajándékgyőjtést
szervezni és rendezvényeiket folytatni. Köszönöm a munkatársaim munkáját.
Bognár Jenı: Ez egy szelete az életünknek. Lehet ellenırzést tartani, lehet ajánlást tenni,
hogy hány fıvel növeljük a létszámot. Mi tudtuk, hogy erın felül végzik ezt a munkát. Tudjuk, ez a munka minden évben nehezebb lesz. Egyre több család kerül krízishelyzetbe. Az a
munka, amit Önök csinálnak, ezt az idegeket felırli. Meg kell várni az átszervezéseket, és
majd meglátjuk, hogy milyen támogatás érkezik e feladatra. Köszönöm, hogy a gyerekeknek
nyári programokat szerveznek nekik.
Kérdés és hozzászólás nem volt.
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Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
61/2012.(V.24.) önkormányzati határozata
a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának
értékelésérıl
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
96. §-ának (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának
értékelésérıl szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: 2012. május 31.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
Határozatról értesül: Tolna Megye Kormányhivatal Szociális- és
Gyámhivatala
Gondozási Kp. vezetıje, Helyben

7. A helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2010.(II.01.) KT rendelet módosítása
(58. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra aljegyzı
Szóbeli kiegészítés
Skoda Ferenc: A költségvetés elfogadását követıen javaslatot teszünk a gyermekétkeztetés
térítési díjak az emelésére minden évben. Most egy kicsit késve tárgyaljuk az elızı évekhez
képest. Az intézmény vezetésének javaslata szerint ezen térítési díjak június 1-jétıl emelkednének. Egyrészt a nyersanyagnormák emelkedése, valamint a rezsi emelkedése miatt. Minimális emelésrıl van szó a gyermekétkeztetés terén. Az emelés gyermekek esetében kb. 5 Ft, a
felnıttek esetében kb. 13 Ft.

Bizottságok véleménye
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökhelyettese: Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Szociális Bizottság elnöke: A bizottság, változtatás nélkül elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
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Hozzászólás
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára: Kéréssel szeretnék élni. A hivatalvezetése levélben forduljon fıigazgató úrhoz, hogy az iskola konyhájában kerüljön szétosztásra az a 120 adag ebéd,
amit eddig az Idısek Klubjában adagoltak ki. Azért kérjük, hogy az ott dolgozok nagyon leterheltek. A házi segítség nyújtásból veszik el azt az idıt, amit az étel szét osztásával töltenek.
A másik problémát az okozza, hogy .kicsi a konyhájuk és nehézséget fog okozni a kétmenüs
étel elosztása. Az üres edények is sok helyet foglalnak, és ehhez jönnek majd még a két menüt
tartalmazó edények. Ez egyeztetést kíván. Szeretnénk, ha ez június 1-jével bevezetésre kerülne.
Kemény Lajos: Jelezném, hogy a konyha az éthordós ételszállítást tekintve ugyanekkora
mennyiséget lát el. Nem a gondozási központ irányába, hanem egyéb étkezık ellátását illetıen. A kétmenüs étkezetés önmagában is komoly többletmunkát fog jelenteni, hiszen itt is kétfelé kell csoportosítani az éthordókat. Kétségem van, hogy a konyhába ezt meglehet duplázni.
Ez nálunk is problémát jelent majd, de errıl egyeztetni kell mindenképpen.
Fejes József: Étkezési önköltségszámítást kaptunk, én ezen nem tudok nagyon eligazodni.
Javaslom a konyhának, hogy az áttekintését végezzük el, mivel az önkormányzat nagyon sokat tesz hozzá és minden pénzt meg kell fognunk.

Bognár Jenı: Javaslom a képviselıknek, hogy a hivatal keresse meg a fıigazgató úrékat, és
vizsgálják meg ennek lehetıségét, és próbáljuk meg ezt orvosolni.

Az elhangzott javaslatot, miszerint a hivatal keresse meg a fıigazgató úrékat, és vizsgálják
meg ennek annak lehetıségét, hogy a kétmenüs étel szétosztása az Idısek Klubja esetében
az iskolai konyhán történjen meg, a képviselı-testület tagjai – egyhangúlag, 7 igen szavazattal – támogatta.

Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 2/2010.(II.01.) KT rendelet módosításáról a jegyzıkönyv mellékletét képezı 7/2012.(VI.1.) önkormányzati rendeletet – egyhangúlag, 7 igen szavazattal – megalkotta.
(Sümegi József képviselı úr 16 órakor kiment)

8.

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodás 8. számú módosítása
(59. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

Szóbeli kiegészítés
Skoda Ferenc: 8. számú módosításra kerül sor. A társulási törvény január 1-jével hatályon
kívül helyezésre kerül. Bizonytalan a kistérségek további mőködése. A munkaszervezet vezetı keresett meg bennünket és kérte a módosítások elfogadását. Leírtam, hogy melyek a módo-
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sítás okai az Áht. törvény, a belsı ellenırzésirıl szóló kormányrendelet, a területfejlesztéssel
és a területrendezéssel összefüggı egyes törvények változása. Módosítani kell a megyei intézmények átszervezése kapcsán módosult megnevezéseket is a 2.) pontban és a III. fejezet
29.) pontjában változik a társulás székhelyének elnevezése is.

Bizottságok véleménye
Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok: Mindent rendben találtam. További tárgyalásra alkalmas.

Kérdés és hozzászólás nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 6 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
62/2012.(V.24.) önkormányzati határozata
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról
szóló társulási megállapodás 8. számú módosításáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete;
b.) a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
létrehozásáról szóló és a 104/2004.(VI.01.) Képv. számú
határozatával elfogadott társulási megállapodás 8. számú
módosítását - a határozat mellékletét képezı tartalommal jóváhagyja.
c.)felhatalmazza a város
módosításának aláírására.

polgármesterét

a

Határidı: 2012. június 15. és július 31.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
(a határozat megküldéséért)
Bognár Jenı polgármester
(a megállapodás módosításának aláírásáért)
Határozatról értesül: Szd és térsége TKT msz. Vezetıje
irattár
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megállapodás

9.

A szekszárdi Központi Mőhely szolgáltatására megkötött megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetése
(60. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

Szóbeli kiegészítés
Skoda Ferenc: A Központi Mőhellyel biztosított szolgáltatásokra 2000 óta van szerzıdésünk.
Ez miután idejétmúlttá vált, nem is mőködik már, így a jelzésünkre ık kezdeményezték a
megegyezés megszüntetését. Miután jogszabályi háttér sincs már rá, s igény sem jelentkezett,
így javasoljuk, hogy május 31-el szüntessük meg a megállapodást.
Bizottságok véleménye
Bognár Jenı: A Közmővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Kérdés és hozzászólás nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 6 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
63/2012.(V.24.) önkormányzati határozata
a szekszárdi Központi Mőhely szolgáltatására megkötött megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetésérıl
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szekszárdi
Megyei Jogú Várossal – a szekszárdi Központi Mőhely szolgáltatására
– 2007. szeptember 30-ával kötött és a 138/2007.(VIII.28.) KT számú
határozattal jóváhagyott megállapodást 2012. május 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti.
A képviselı-testület egyúttal a 138/2007.(VIII.28.) KT számú, valamint az ezt módosító 130/2008.(VIII.26.) KT számú határozatokat hatályon kívül helyezi.
Határidı: 2012. május 31.
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: B-A-P MOK fıigazgató
Szekszárd MJV Önkormányzata
pénzügyi Iroda
irattár
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10. Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme
(61. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Takácsné Gehring Mária ig. csoportvezetı

Bizottságok véleménye
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökhelyettese: A
kérelemmel elviekben egyetértünk, a célokat tiszteletben tartjuk, ennek ellenére a bizottság a
kérelem elutasítását javasolja.

Kérdés és hozzászólás nem volt.

Szavazás után Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete – egyhangúlag, 6 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
64/2012.(V.24.) önkormányzati határozata
a Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelmérıl
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pro
Minoritate Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa u. 6. V/10.) támogatási kérelmét megvitatta, és az önkormányzat 2012. évi költségvetési helyzetére való tekintettel a támogatási kérelmet nem áll módjában
támogatni.
Határidı: 2012. május 31.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Pro Minoritate Alapítvány, Budapest
irattár

11. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodással kapcsolatos pályázati eljárás
szabályairól, a szerzıdéskötés rendjérıl szóló 8/2001.(IV.02.) ÖKR számú rendelet
módosítása
(62. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı
Szóbeli kiegészítés
Skoda Ferenc: Korábbi pénzügyi és gazdasági bizottság javasolt volt, hogy készítsünk javaslatot a haszonbérleti díjak emelésével kapcsolatban, tekintettel arra, hogy a jelenlegi díjakat
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alacsonynak tartotta. Egyeztettünk a falugazdásszal, és az a javaslatot terjesztettük a testület
elé, hogy maradjon a haszonbérleti díj AK-hoz való igazítás. Az AK igazodik a föld minıségéhez, ugyanakkor az AK utáni búza mennyiséget tól-ig kategóriában javasolnánk megállapítani. A rendelet hatályba lépése nem január 1-je lenne, hanem a kihirdetés napja.

Bizottságok véleménye

Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökhelyettese: A
bizottság a rendelet-tervezetet azzal a módosítással javasolja elfogadásra, hogy a búza ára ne a
tızsde februári, hanem a tárgyév augusztusi ára alapján kerüljön meghatározásra.

Kérdés és hozzászólás nem volt.
Elıször a PGB által tett módosító javaslat kerül elfogadásra, miszerint a rendelet-tervezetet
azzal a módosítással javasolja elfogadásra, hogy a búza ára ne a tızsde februári, hanem a
tárgyév augusztusi ára alapján kerüljön meghatározásra, melyet a képviselı-testület tagjai –
egyhangúlag, 6 igen szavazattal – elfogadtak.

Szavazás után Bátaszék város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodással kapcsolatos pályázati eljárás szabályairól, a szerzıdéskötés rendjérıl szóló 8/2001.(IV.02.) ÖKR számú rendelet módosítása a jegyzıkönyv mellékletét képezı 8/2012.(VI.1.) önkormányzati rendeletet – egyhangúlag, 7 igen szavazattal – megalkotta.

(Sümegi József képviselı úr 16.10-kor visszajött)

12. A bátaszéki nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttmőködési megállapodások
jóváhagyásáról
(65. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı

Szóbeli kiegészítés
Skoda Ferenc: Jelenleg is él az együttmőködési megállapodás a nemzetiségi önkormányzatokkal. Az új elıterjesztést készítésének oka, jogszabályi változás volt. Január 1-jétıl lépett
hatályba az új államháztartási törvény, mely kimondta, hogy a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos költségvetési gazdálkodási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal
gondoskodik, és ennek az ellátásnak a részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény tartalmazza. Az elıterjesztésben idéztem nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. §-át,
hogy mely feladatok azok, amit a polgármesteri hivatalnak el kell látni a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében, illetve azt, hogy a megállapodások milyen tartalmi követelményei
vannak. A két törvény alapján teljesen új együttmőködési megállapodás készült. Átnézettük a
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belsı ellenırzést végzı Kft. dolgozójával. Ezt az együttmőködési megállapodást június 1-jéig
alá kell írni.

Bizottságok véleménye
Schäfer István a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A nemzetiségi önkormányzat
az együttmőködési megállapodást tárgyalta, és elfogadásra javasolja.

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
65/2012.(V.24.) önkormányzati határozata
a bátaszéki nemzetiségi önkormányzatokkal kötendı együttmőködési megállapodások jóváhagyásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete;
1.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2)
bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, figyelemmel a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ában
foglaltakra:
a.) a Bátaszék Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal és
b.) a Bátaszék Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötendı – és a határozat mellékletét képezı – együttmőködési megállapodásokat jóváhagyja, felhatalmazza a város polgármesterét annak
aláírására.
2.) egyúttal a 177/2005.(X.25.) KTH számú határozatát hatályon
kívül helyezi.
Határidı: 2012. június 15.
Felelıs: Skoda Ferenc jegyzı
(a határozat megküldéséért és aláírásért)
Határozatról értesül: nemzetiségi önk.-ok elnökei
pénzügyi iroda
irattár

22

13. A METALLO-Flex Kft.-vel kötött bérleti szerzıdés megszüntetése
(74. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

Bizottságok véleménye
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökhelyettese: Sajnos meg kell szüntessük. Ezt a Kft. ügyvezetıje kérte. A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

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
66/2012.(V.24.) önkormányzati határozata
a METALLO-Flex Kft.-vel kötött bérleti szerzıdés megszüntetésérıl
Bátaszék
Város
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
118/2010.(VI.29.) önk.-i határozattal jóváhagyott bérleti szerzıdés 3.3
pontjában foglaltakra figyelemmel a METALLO-Flex Kft. (Székhely:
1042 Budapest, Virág u 39. fsz 1; Cg: 01-09-908246) 2012. április
10. napjával szóló és a bérleti szerzıdés megszüntetésére irányuló
felmondását tudomásul veszik.
A képviselı-testület egyúttal a 118/2010.(VI.29.) és az ezt módosító
96/2011.(IX.15.) önkormányzati határozatait hatályon kívül helyezi.
Határidı: azonnal
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
Határozatról értesül: METALLO-Flex Kft.-vel (Székhely: 1042
Budapest, Virág u 39.fsz 1.
pénzügyi iroda
irattár

14. „Kiváló Pedagógus” cím adományozása (ZÁRT ülésen)
(66. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester

A napirendet Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a helyi önkormányzat23

okról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdésének a.) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta.

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

Bátaszék
város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
67/2012.(V.24.) önkormányzati határozata
„Bátaszék Város Kiváló Pedagógusa” kitüntetı cím adományozása SZABÓ Éva Mária óvodapedagógus részére
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzati kitüntetések és elismerı címek alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 14/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 6. §
(3) bekezdésében foglaltak alapján – figyelemmel a 14. §-ban foglaltakra S Z A B Ó Éva Mária
(sz.: Szekszárd, 1963. december 5., anyja neve: Csapó Erzsébet, lakcíme: Bátaszék, Kolozsvári u. 8.), a B-A-P Mikrotérségi NevelésiOktatási Központ Városi Óvoda intézményegységének óvodapedagógusa részére, akinek három évtizedes hivatását gyermekszeretet, igényes magas színvonalon végzett tevékenység jellemzi, szakmai pedagógiai munkája példaértékő, ezt igazolja, hogy pályakezdı kollégák és
óvónı-szakos hallgatók gyakorlati mentora lett, mindemellett közéleti
tevékenységével hozzájárult az óvoda sajátos arculatának kialakításához, valamint a hagyományırzı program meghonosításához, mindezek elismeréseként
„BÁTASZÉK VÁROS KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA”
kitüntetı címet adományozza.
Határidı: 2012. évi Pedagógus Nap
Felelıs: Bognár Jenı polgármester
(a díj átadásáért)
Határozatról értesül: kitüntetett
kitüntetett személyi anyaga
irattár

Bognár Jenı: Május 25-én Orbáni napi mise lesz az Orbán hegyen. Május 26-án nagyszabású Triatlon versenyre kerül sor. Majd május 28-án a Pünkösdi Rétes Fesztiválra. Június 1-jén
TETT-re Kész nap lesz Bátaszéken, délután pedagógus nap. Június 2-án pedig a 100 éves
BSE jubileumi ünnepségére kerül sor.
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