
             

Jegyzőkönyv

Készült:  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2008.  május  14.-i 
rendkívüli ülésén.

Jelen  vannak:  Tóth  Gábor  polgármester,  dr.  Balatoni  Gyöngyi  alpolgármester,  Antal 
Istvánné, Balázs Gusztáv, Dénes Miklós, Fodor Mihály, Katona Károly, Kiss József, Nagy 
Jenőné, Nagy Tiborné képviselők

Meghívottak: Dr. Labundy Norbert jegyző, Szűcs Ervin műszaki tanácsadó

Tóth Gábor polgármester köszönti a képviselőket és a meghívott vendégeket. Megállapította, 
hogy az ülés határozat képes.
Kérte a Képviselő-testületet, hogy a kiküldött meghívó szerint fogadja el az ülés napirendjét.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

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

Tárgy: Előadó:

1.) Falugondnoki szolgálat fejlesztéséhez Dr. Labundy Norbert
     gépjármű beszerzési pályázat mb. jegyző

2.) Falugondnoki szolgálat létrehozása és szakmai program elfogadása

1.) Napirendi pont: Falugondnoki szolgálat fejlesztéséhez gépjármű beszerzési pályázat

Dr.  Labundy  Norbert:  Kilenc  személyes  kisbusz  megpályázására,  amit  a  falugondnoki 
szolgálathoz szükséges van lehetőségünk pályázatot benyújtani. Elsősorban azt kell eldönteni, 
hogy akarjuk-e a kisbuszt? Ha pályázunk, akkor a falugondnoki feladat ellátásáról szólna. 
Először a kisbuszt döntsük el, hogy pályázunk-e. A pályázatot egy 9 személyes Ford Transit 
Combi gépjárműre nyújtanánk be, melynek ára 5.936.500.-Ft+ÁFA 20%. Ebből az összegből 
az ÁFA tartalmat kellene az önkormányzatnak viselni, a nettó vételár a pályázaton elnyerhető 
összeg. Mozgássérültek szállítására is alkalmas a jármű.

Tóth Gábor: Önmagában az autó jónak hangzik, de a feladatok, amit magunkra húzunk, azok 
nem biztos, hogy szükségesek. Most nem javaslom a pályáztatást.

Antal Istvánné:  Kistérségben a  családsegítő  működik.  Három gyermekes  anyuka végzi  a 
munkát  napi  4  órában.  Vészhelyzeti  jelzéseket  is  ellátják  gépjárművel.  A 
mozgáskorlátozottakat is ellátja a szakszolgálat, és ez nem kerül semmibe. Nem javaslom.

Fodor Mihály: Vonzatai miatt nem javaslom a pályázatot.



Balázs Gusztáv: Kemény Bertalan hozta létre ezt a falugondnoki hálózatot. Szélesebb körben 
kellene  erről  beszélni.  Számomra  nagyon  fontos  a  kérdés.  6-700  falugondnok  van  az 
országban. Szeretném, ha lenne falugondnok Bagon is. Nem lehet akárkit beállítani. Magát a 
falugondnoki hálózat létrehozását támogatom. Feladat van, de pénz nincs hozzá.

Antal Istvánné:  A  családsegítőben  nagyon  jól  ellátják  a  feladatokat.  Most  nem látom a 
szükségességét.  Azért  sem  látom,  mert  elveszünk  egy  háromgyermekes  anyukától  egy 
álláslehetőséget.

Tóth Gábor:  Ha nincs több kérdés, kérem szavazzunk, hogy nyújtsunk-e be pályázatot  a 
falugondnoki szolgálat ellátásához gépjárműre?

A Képviselő-testület igen szavazat nélkül, 8 nem, két tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta:

34/a 2008. (V. 14.)  Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

- A Képviselő-testület  a Földművelési  és Vidékfejlesztési  Minisztérium falugondnoki 
szolgáltatás fejlesztésére kiírt gépjármű beszerzési pályázatán nem kíván venni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Labundy Norbert mb. jegyző, pénzügy

Tóth Gábor: Mivel a második napirend megtárgyalása így oka fogyottá vált, ezért javaslom, 
hogy az iskola gazdálkodásának átvilágításával folytassuk ülésünket. Átadom a szót jegyző 
úrnak.

Dr.  Labundy  Norbert:  A Keroba  Kft  500.000.-Ft+ÁFA-ért  vállalja  az  átvilágítást,  ez  a 
pályázathoz  is  szükséges.  Maga  az  átvilágítás  személyes  interjúk  és  kérdőívek 
felhasználásával  történik.  Néhány  hét  múlva  javaslatot  tesznek  le  a  megtakarítási 
lehetőségekre. Ha sikerül az iskola felújíts, akkor szerkezetváltást is jelent a gazdálkodásban.

Tóth Gábor: Energia-racionalizáció fontos lenne, és célszerű is. Sok minden mást is végig 
kellene nézni. Nem érzem, hogy ez az én tisztem lenne.

Fodor Mihály: Én is le tudnék tenni olyan jelentést,  ami nektek tetszik. Volt már részem 
átvilágításban.  Biztos  lesznek javaslatok  az  osztályösszevonásra,  stb.  De én  azt  mondom, 
hogy így is alig kapunk levegőt. Ezek az emberek a normatív támogatásokat figyelik, és nem 
az emberi szempontokat.

Balázs Gusztáv: Az igazságügyi szakértőknél ez így van.

Fodor Mihály: Ha ez nem így lesz, akkor boldog ember leszek.



Tóth Gábor: Nem feltétlen, hogy azonnal döntsünk benne , a bizottságok is körbejárhatnák. 
22.-én jönnek, és a páylázatot jönnek alátámasztani.

Antal Istvánné: Ez pénzügyi átvilágítás és nem pedagógiai.

Fodor Mihály: Ha önkormányzati szinten kérünk átvilágítást azzal egyetértek, de ha csak az 
iskolát, akkor nem. Úgy korrekt az átvilágítás, ha az összes intézményt érinti.

Nagy Tiborné: A pályázati kiírásban ez feltétel?

Dr. Labundy Norbert: Nyilvánvaló, hogy nagyon behatóan fogják kielemezni a dolgokat. 
Az  önkormányzatnak,  mint  fenntartónak  jogosítványa  az  intézményei  hatékonyságát 
felülvizsgálni.  Most  4  millió  forintot  kellett  visszafizetni  a  normatív  támogatás  miatt. 
Megkérdeztem, hogy ez miből adódik, akkor azt a választ kaptam, hogy ennyi a hibahatár. 
Nekem ez az összeg kicsit vaskosnak tűnik.

Fodor  Mihály:  Fogok  írni  egy  jelentést  a  képviselők  felé.  Októberben  igényeljük  a 
normatívát,  és  nagyon  változik  év  közben.  Ha  alábecsüljük  a  költségeket,  akkor  a  saját 
pénzünket fogyasztjuk, ha felül, akkor az állam pénzét használjuk. Nagyon könnyű pontatlan 
információkkal  megszégyeníteni.  Ha  nem  nyerünk,  akkor  az  az  SNI-s  gyerekek 
integrációjának hiánya miatt lesz, nem a gazdálkodás miatt.

Nagy  Tiborné: Jegyző  úr  az  indoklásában  azt  adta  elő,  hogy  mennyivel  egészíti  ki  a 
költségvetést az önkormányzat.  Ez az adat akkor lenne igaz, hogyha a normatíva nem úgy 
lenne beállítva, hogy a gazdálkodás 60%-át fedezi csak, országos szinten is.

Fodor Mihály: Egy olyan csapattal – akik főleg egy év végén már nagyon fáradt – akarnak 
átvilágítást csinálni.

Tóth Gábor: Visszavonjuk ezt  a napirendi pontot. Amennyiben más hozzászólás,  javaslat 
nincs úgy megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

-k.m.f.-

Tóth Gábor Dr. Labundy Norbert 
          polgármester         mb. jegyző

Jegyzőkönyvi hitelesítők

Antal Istvánné Dr. Balatoni Gyöngyi
   képviselő       alpolgármester


