JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 10. rendkívüli képviselő-testületi
ülésén.
Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Dr. Péter
Mihály alpolgármester, Antal Istvánné, Balázs Gusztáv, Dénes Miklós, Gyóni János, Katona
Károly, Kiss József, Nagy Tiborné, Nagy Jenőné, Mondok Ervin képviselők.
Meghívottak: Beke Andrea jegyző, Ritecz György Galgamenti Viziközmű ügyvezető
igazgatója, Katona András HVB elnök, Nagy Jánosné igazgatóhelyettes.
A polgármester köszöntötte a képviselőket a meghívott vendégeket. Az első napirendi
pontot megelőzőleg felkérte Katona Andrást, hogy a mandátum vizsgáló bizottság
beszámolóját tegye meg. Sajnálatos esemény történt október 25.-én Fodor Mihály igazgató úr
és képviselő meghalt, ezért 2006. helyhatósági választáson a következő legtöbb szavazatot
képviselő jelölt Gyóni János kerül a megüresedett helyre.
Katona András: Köszöntötte a képviselő-testületet, majd bejelentette, hogy 2009. november
2.-án a Helyi Választási Bizottság, mint mandátumvizsgáló bizottság ülést tartott.
Megállapította, hogy 2009. október 25.-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Fodor Mihály
képviselő úr. Megüresedett helyére a választási eljárásról szóló 1997. évi C. Tv. és a helyi
önkormányzati képviselők, polgármesterek választásáról szóló 1997. évi LXIV. Tv. –ben
meghatározottak alapján 2006 –os helyhatósági választások során a listán következő legtöbb
szavazatott Gyóni János képviselőjelölt kapta.
A fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság határozatban megállapította, hogy Gyóni János
részére a megbízólevél átadható és a mandátum kiosztható.
Tóth Gábor: Felkérte Katona Andrást, hogy adja át a megbízólevelet, majd megköszönte a
HVB munkáját. Ezután megkérte a testület tagjait, hogy az eskütétel alatt álljanak fel, majd
felkérte Gyóni Jánost, hogy az eskü szövegét mondja el.
Gyóni János: „Én Gyóni János esküszöm, hogy az Alkotmány és a választásra,
népszavazásra és a népi kezdeményezésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megtartom
és megtartatom. Tisztemet és megbízatásomat Hazám javára, legjobb tudásom szerint,
lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen!”
Katona Károly: Javasolta a testületnek egy perces néma felállással adózzanak Fodor Mihály
képviselő társuk emlékére.
Tóth Gábor: Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, majd javaslatot tett jegyzőkönyvi
hitelesítőkre Katona Károly és Kiss József képviselőkre és felkérte a testületet, hogy
szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők személyére.
A Képviselő-testület 10 igen és 2 tartózkodással elfogadták Katona Károly és Kiss József
képviselőket jegyzőkönyvi hitelesítőknek.
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Tóth Gábor: Az írásban kiküldött napirendi pontjaihoz, módosító javaslatot tett, hogy 4-es és
a 3-as napirendi pontokat cseréljék föl, illetve a 6.) napirendi pontnak Tűz távfelügyeleti
szolgáltatásra szóló ajánlatot tárgyalják meg, ez az általános iskolánál kötelező feladat.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendi pontokat.
Napirendi pontok
Tárgy:

Előadó:

1.) Helyi Választási Bizottság mint mandátum vizsgáló bizottság beszámolója

Beke Andrea
jegyző

2.) Gyóni János képviselő eskütétele

Tóth Gábor
polgármester

3.) Nagy Jánosné igazgató helyettes megbízása az Arany János Általános
Iskola igazgatói álláshelyre

Beke Andrea
jegyző

4.) Pályázat kiírása az Arany János Általános Iskola igazgatói álláshelyre

Beke Andrea
jegyző

5.) Közbeszerzési pályázat kiírása az önkormányzat óvoda főzőkonyhájának
működtetsére

Beke Andrea
jegyző

6.) Tűz- távfelügyeleti szolgáltatásra ajánlat

Tóth Gábor
polgármester

7.) Egyebek

Tóth Gábor
polgármester

3.) Napirendi pont: Nagy Jánosné igazgatóhelyettes megbízása az Arany János Általános
Iskola igazgatói álláshelyre
Beke Andrea: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a megüresedett igazgatói helyre a
közoktatási törvény lehetőséget biztosít, hogy megbízást adjon a képviselő-testület, addig
amíg pályázat útján nem kerül sor igazgató választásra. Nagy Jánosné teljes jogkörrel kaphat
megbízást az igazgatói teendők ellátására.
Tóth Gábor: Tehát teljes jogkörrel megbízza a testület az igazgatóhelyettes asszonyt addig ,
amíg egy sikeres pályázaton valaki megnyeri az igazgatói álláshelyet.
Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban kinek van véleménye, javaslata?
Mondok Ervin: Megkérdezte, hogy elfogadja-e a megbízást?
Nagy Jánosné: Előre is megköszönte a megelőlegezett bizalmat, megtisztelőnek tartja. Az
iskola működése megkívánja, a gyerekek nevelését, oktatását biztosítani kell, elvállalja a
megbízott igazgatói állást.
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Dénes Miklós: Megkérdezte, hogy ki fogja betölteni az igazgatóhelyettes helyét?
Tóth Gábor: Arra az időtartamra, amíg igazgató lesz, nevesítsen helyettest maga mellé! Az
iskola felújítását követően sok munka van, ezért kell egy kis csapat, akik ezt át tudják hidalni.
Felkérte a testületet, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 11 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
116/2009. (X. 27.) számú 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 Nagy Jánosné igazgató helyettest 2009. 10. 25.-től megbízza az Arany
János Általános Iskola Alapfokú és Művészetoktatási Intézmény igazgatói teendőinek
ellátásával.
Az igazgatói megbízás időtartama az általános iskola igazgatói álláshelyére kiírt pályázat
elbírálásáig, illetve az új igazgató kinevezéséig tart.
Felkéri a jegyzőt, hogy a megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi iratokat készítse el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző, Kitka Istvánné igazgatási előadó

4.) Napirendi pont: Pályázat kiírása az Arany János Általános Iskola igazgatói álláshelyre
Tóth Gábor: Felkérte a jegyző asszonyt, hogy mondja el szóbeli kiegészítését az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Beke Andrea: Elmondta, hogy több szakemberrel konzultált ebben a kérdésben, úgy
gondolja, hogy a pályázati kiírás szövege egyenlőre legyen egy gondolatébresztő. Adják
vissza az Oktatási Bizottságnak véleményezésre. Tanévvégéig célszerű szakmailag egy
kézben tartani az iskolát, évközben nem is nagyon lehet találni olyat aki elvállalná. Javasolta,
hogy január végén írják ki a pályázatot, így a következő tanévre már be tud állni az új
igazgató. A pályázat szövegében beletették, hogy előnyt jelent a drámai pedagógiai
végzettség, de nem biztos, hogy ilyen pedagógust találnak.
Tóth Gábor: Jónak tartotta a jegyző asszony javaslatát, a mostani megbízatás július 1-ig
lenne. A bizottságok tárgyalják meg.
Mondok Ervin: Problémája volt a határidő módosítással. Amennyiben júliusig ki tolják,
akkor mi lesz a művészetioktatás normatívával, elveszítjük?
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Nagy Tiborné: Szeptembertől működik színjátszó tagozat. Két olyan embert találtak erre óra
adóként akiknek meg van a végzettségük, így ez a tanév megoldódik.
Balázs Gusztáv: Elgondolkodott az előterjesztésen. Figyelembe ajánlja, hogy
Magyarországon 2000 fő az aki az előadó művészet terén megél, nagyon nehéz erre a területre
bejutni. Nincs ellene a drámatagozatnak, de a maga részéről a humán érdeklődést tartja
fontosabbnak. Nem biztos, hogy előnyös az ország javára, de a település részére sem, ezt
gondolják át a bizottságban is.
Dr. Péter Mihály: Megkérdezte, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és az
oktatási törvény köszönő viszonyban van-e?
Beke Andrea: Joga van a képviselő-testületnek meghatározni, hogy mikortól tölti be az
álláshelyet.
Nagy Tiborné: Elmondta, természetes a bizottság alaposan át fogja beszélni. Ez a tagozat
nem az előadói művészeti pályára teszi a gyerekeket, hanem éppen azokat a képességeket
próbálják biztosítani, hogy minél szélesebb körben teljesedjenek ki az érdeklődők. A mai
modern tematikában mindenhol az lelhető fel, hogy elsősorban a konfliktus kezelést tudják
megoldani. Ezeket mind végig kell gondolni és a bizottság tárgyalása után újra a testület elé
fog kerülni.
Katona Károly: Átgondolva, hogy a jegyzői állás is milyen nehezen lett betöltve, nem biztos,
hogy június 1-je után pályáztatni, június 1-vel már legyen igazgató.
Tóth Gábor: A pályázatot addig ki fogják írni, a szakmai rendszert a törvény határozza meg.
Antal Istvánné: Egy húsz éves munkát, amit a Fodor Mihály igazgató úr itt dolgozott, azt
nem szabad „kidobni” az ablakon.
Tóth Gábor: Elsősorban menedzser felfogású és típusú embert lenne jó találni. Jó lenne, ha
már a februári ülésen erről lenne egy előterjesztés a képviselők részére. Ezután, felkérte a
testület tagjait, hogy hatalmazzák fel a bizottságot a pályázat szövegének kiírására.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
117/2009. (XI.10.) számú 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 felkéri a szakbizottságokat, hogy határozzák meg az igazgatói állásra
kiírandó pályázat feltételeit.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
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Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző
Nagy Jenőné: Kérése volt, hogy az oktatási bizottságot ki kell egészíteni, mivel ennek a
bizottságnak is tagja volt Fodor Mihály képviselő úr.
Dr. Péter Mihály: Megkérdezte, hogy Gyóni János képviselő úr elvállalná-e a bizottsági
munkákban való részvételt?
Gyóni János: Úgy gondolta, hogy nem kellene most a bizottságokat változtatni, amelyikben a
Fodor Mihály dolgozott azokat a bizottsági tagságot elvállalja.
Tóth Gábor: Megköszönte a képviselő úr javaslatát, majd felkérte a testület tagjait, hogy erre
vonatkozóan hozzanak egy határozatot.
A Képviselő-testület 10 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
118/2009. (XI.10.) számú 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 az alábbi bizottságokba megválasztotta Gyóni János képviselő urat:
- Jogi, Ügyrendi és Közbiztonság,
- Pénzügyi Bizottság
- Oktatási, Kulturális és Sportbizottság
- Települéfejlesztési Bizottság
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző
5.) Napirendi pont: Közbeszerzési pályázat kiírása az önkormányzat óvoda főzőkonyhájának
működtetésére
Beke Andrea: A napirendi ponttal kapcsolatosan tájékoztatta a testületet, hogy a Drop és
Társa Kft 2009. december 31-ig működteti az óvoda konyháját. Az új közbeszerzési eljárást
meg kell kezdeni. Felvette a kapcsolatot a közbeszerzési kiírást korábban is elvégző céggel, Kozma Ügyvédi Iroda - akik az előterjesztés mellékleteként szereplő anyagot küldték.
-Javasolta, hogy az anyagban kerüljön be a „különös tekintettel a gyermekétkeztetésre”
meghatározás.
-Továbbá az alkalmassági minimumkövetelményeknél ne kössék ki a közétkeztetésben
szerzett üzleti tevékenység és az ebből származó évi bruttó bevételt feltételként, csak az
általános üzleti tevékenység forgalmáról és annak éves bruttó bevételéről kelljen nyilatkozni.
-A műszaki, illetve szakmai alkalmasságnál tekintsenek el a referenciától.
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Elképzelhetőnek tartja, hogy van olyan cég, amelyik még most alakul, így nem tud pályázni,
ha referencia munkát kérnek tőle. Fontosnak tartja, hogy az alkalmazottakat átvegye és
bagiakat foglalkoztasson.
Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy az üzemeltetési szerződés díja benne van-e?
Beke Andrea: A bérleti díj meghatározása a vállalkozóval kötött szerződésben szerepel.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Felhívta a figyelmet, hogy már négy éven keresztül nem volt
díjemelés!
Antal Istvánné: Javasolta, hogy az infláció mértékével arányosan legyen benne a bérleti díj.
Dr. Balatoni Gyöngyi: A pályázati kiírást nem tartja jónak, ezt a Kozma Ügyvédi Iroda
állította össze. Elsődleges célnak kell lennie a gyermekétkeztetésnek és ez most eltűnt belőle.
Megkérdezte, hogy miért nincs joga az önkormányzatnak referenciát kérni? Az előző kiírásnál
is komoly ajánlatok jöttek, akik kérdéseket tettek föl például, hogy mennyibe kerül egy
ételadag?
Dr. Péter Mihály: Valakinek konzultálnia kell a Kozmáékkel, hogy mi legyen pontosan a
kiírásban.
Mondok Ervin: Ez az anyag már egyszer vissza lett vonva, úgy látja hogy nincs is
módosulva. Aki majd megvásárolja a pályázatot, ebből nem fogja tudni, hogy az iskolába el
kell vinni az ebédet.
Gyóni János: Vannak bizonyos elképzelések, amik ebben az anyagban nem szerepelnek.
Meg kell hívni a pályázatírót.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Ez egy Uniós pályázat, ezen változtatni nem lehet, csak a vállalkozási
szerződésbe lehet betenni például, hogy az iskolába az ebédet ki kell szállítani.
Beke Andrea: Javasolta a testületnek, hogy keress egy közberszerzési szakértőt, aki átnézi a
pályázatot és a november 26.-i ülésre betudja hozni.
Tóth Gábor: A tervezett ülés november 26.-a lenne, a konyha pályázatát nem lenne jó lenne
addig halasztani.
Dr. Péter Mihály: Ez az ügyvédi iroda felel a pályázatért, furcsának tartja, hogy ezt
ellenőriztetni kell.
Balázs Gusztáv: Sajnos kell, hogy szóljon! Megint egy nem előkészített anyag van a testület
előtt. Úgy gondolja, hogy a bizottságoknak is tárgyalni kellett volna. A pályázati kiírásnak
meg kell felelnie a törvényi előírásoknak. Van egy saját jogi képviselője az önkormányzatnak,
aki ezt át tudja nézni.
Javasolta, hogy a bizottságok kapják vissza az anyagot, és javaslatukkal kerüljön vissza a
testület elé.
Tóth Gábor: Elmondta, hogy ez az iroda pályázat kiírásra szakosodott, erre van
kompetenciája. A bizottságok már tárgyalták az előterjesztést.
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Javasolta, hogy az érintett bizottságokkal egyeztetve és a pályázat kiíróval indítsák el a
konyha üzemeltetésére a közbeszerzési eljárást.
A Képviselő-testület 9 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
119/2009. (XI.10.) számú 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 közbeszerzési pályázatot ír ki az óvodai konyha működtetésére.
Megbízza Kozma Ügyvédi Irodát az eljárás lefolytatására.
Felkéri a jegyzőt, hogy az ajánlati felhívásban szereplő feltételeket az ügyvédi iroda
segítségével úgy dolgozza ki, hogy a korábban képviselő-testület által meghatározott
kritériumoknak megfeleljen.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző
Balázs Gusztáv: Egyetért a polgármester úrral, de jó lett volna a testület elé hozni.
Antal Istvánné: A vállalkozási szerződést a következő ülésen ki lehet tárgyalni. Elmondta
még, hogy a környező önkormányzatok nem adják ki a konyha működését, hanem saját
maguk végzik.

6.) Napirendi pont: Tűz- távfelügyeleti szolgáltatásra ajánlat
Tóth Gábor: Felkérte Szeitz Gábor műszaki ügyintézőt, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.
Szeitz Gábor: A tűzoltóság kötelezi az önkormányzatot a tűz-távfelügyeleti szolgáltatás
igénybevételére.
Tájékoztatásul elmondta még, hogy ha éjjel beriaszt a rendszer és ez téves, akkor le lehet
állítani.
Tóth Gábor: Javasolta, hogy a biztosítóval vegye fel a hivatal a kapcsolatot, hogy ha az
önkormányzatot kár éri a rendszer meghibásodása miatt, akkor a biztosítótól kártalanítást
tudjunk kérni.
Mondok Ervin: Megpróbált egy megoldást készíteni, hogy kiket kell riasztani, hogy ezért ne
kelljen fizetni. A rendőrség ezt el is vállalta, de a tűzoltóság nem fogadta el.
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A havi 9.900 + Áfa/hó összeg megtérítésére van lehetőség, mert 2010-től lehetőség van rá,
hogy az ÉMÁSZ villanyóra állásait, amelyek az intézményeknél vannak bediktáljuk, ezt az
ÉMÁSZ el is fogadta, ezzel jelentős megtakarítást ér el az önkormányzat.
Tóth Gábor: Javasolta, a jegyzőnőnek az intézményvezetők a munkaköri leírásokba ezt
tegyék bele kiegészítőként. Ezzel komoly pénzeket spórolhatunk meg.
Mivel nem volt több kérdés, úgy szavazásra bocsátotta az előterjesztést!
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
120/2009. (XI.10.) számú 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 elfogadta az Arany János Általános Iskolában üzemelő automatikus
tűzjelző rendszer tűz-távfelügyeleti szolgáltatását, melyet a Multi Alarm
Biztonságtechnikai Fejlesztő Kft. (7621 Pécs, Perczel Miklós u. 15.) látja el.
A GSM (GPRS) kommunikátoros átjelzés díja: 9.900.- Ft+ÁFA/hó/objektum
Az ügyeletre kötés díja:
GSM kommunikátor egyszeri eszköz és telepítései díja:
GSM kommunikátor rendszerbelépési díja:
Kiszállási díj:

5.000
30.000
8.500

Ft+ÁFA/db
Ft+ÁFA/db
Ft+ÁFA/alkalom

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző
7.) Napirendi pont: Egyebek
Tóth Gábor: Tájékoztatta a testületet, hogy az AVE-val december 31-ig van megbízásunk a
szemétszállításra. Több polgármester abban gondolkodik, hogy nem kíválva az
önkormányzati társulatból, de ne legyenek teljesen kiszolgáltatva a társulásnak, egy „mikro”
térségi csoportot hoznak létre, így részei maradnának a nagynak, de a saját érdekérvényesítő
képességet megtartanák. Például, hogy kivel szállítsunk erre jogunk legyen, az AVE szeretné
folytatni a szemétszállítást
Mondok Ervin: Elmondta, hogy ebben a kérdésben Kartalon lesz egyeztetés.
Dr. Péter Mihály: Jó lenne tudni, hogy áll ez az ügy, ez egy uniós projekt, nem tudja, hogy
mikor volt ezzel kapcsolatban tájékoztatás, már több milliárd forint rá van költve.
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Gyóni János: Elmondta, hogy annak idején, amikor ez a projekt elindult kb. 99
önkormányzat volt benne. A hulladéklerakási díj és a hulladékkezelési díj két külön dolog
volt. Jó lenne tudni, hogy a kivitelezés milyen szinten áll. Mennyi a lerakási díj? Le kell
választani a szállítást, ez megengedhető-e, mi van az eredeti szerződésben? Ezeket kell
tisztázni.
Tóth Gábor: Elfogadhatatlannak tartja a szállítási díjat.
Dr. Péter Mihály: A tavaszi közgyűlés elhatározta, hogy közbeszerzési eljárásban
járműveket szereznek be, ez hozzá tartozik a projekthez. A baj az, hogy nem tudnak semmit,
nincsenek tájékoztatva.
Ha a beruházás nem készül el, akkor jónak tartja a „mikro” társulatot, tudja támogatni.
Problémát az adja, hogy ez az autó nem tud gyorsan haladni, nem pótoltak helyette másikat.
Tóth Gábor: Még az egyéb kategóriában meg kell tárgyalni a Piros Bag Kft.-t, december 31vel szeretné megszüntetni, mivel nem sikerült a Sáringer Margit féle fejlesztéseket elindítani.
Bereczki Erzsébettel készítetett egy beszámolót, hogy eddig milyen munkát végzett a Piros
Bag Kft-ben.
Dr. Péter Mihály: Aggálya van ezzel kapcsolatban, már az is törvénytelen volt, hogy
polgármester úr Bereczki Erzsébettel szerződést kötött és probléma volt a működésével
kapcsolatban is.
Tóth Gábor: Ezt jogilag helyre kell tenni, nem akarja ezt tovább vinni, nincs értelme a Kftnek működni. Ebbe kérte a jegyzőnő segítségét.
Balázs Gusztáv: Nem lehetne erről most dönteni?
Beke Andrea: Javasolta, hogy egy későbbi időpontban döntsenek erről.
Tóth Gábor: Ebben a kérdésben akkor november 26.-án fognak dönteni. Megkérdezte, hogy
van-e még amit az egyebekben kell tárgyalni?
Beke Andrea: Szót kért és megköszönte a képviselő-testületnek a bizalmat, igyekszik ezt
megszolgálni, ha valakinek segítségre van szüksége, vagy problémája van azt szeretné ha
megbeszélnék.
Tóth Gábor: Még volt egy szomorú bejelentése, hogy nem kapták meg Verseg
önkormányzatától a 21 millió forintot, ezért inkasszót fog az önkormányzat benyújtani.
Dr. Péter Mihály: Szeretné, ha a pénzügyi bizottság foglalkozna, és a TÉK bizottság a volt
Tsz. Iroda megvásárlása ügyében. Az önkormányzat talán még megvásárolhatná húszmillió
forintért is négy éves részletre, ebben kellene tárgyalni a Bagi Szövetkezettel.
Tóth Gábor: Erre kellene hozni egy „adhoc” bizottságot, hogy műszakilag egyáltalán milyen
állapotú és alkalmas-e felújításra, majd egy funkcióra kellene kijelölni. Erre kér javaslatot.
Kiss József: Tájékoztatta a testületet, hogy azt az épületet ő már egy néhányszor festette,
javította. Abból semmit nem lehet kihozni, az csak egy telek!
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Nagy Jenőné: Megkérdezte, hogy nem lehetne-e szigetelni, úgy mint az önkormányzat
épületét?
Kiss József: Elmondta, hogy azok a falak már olyannyira átnedvesedtek, hogy ez nem
járható, statikai problémája nincs az épületnek.
Tóth Gábor: Tájékoztatásul elmondta, hogy a 600 hrsz-ú ingatlan megszerzésére ez év
végéig sor kerülhet („sarki kocsma”).
Mondok Ervin: Az iskola építés számlázásának rendezése ügyében elmondta, hogy a projekt
menedzserek nem jól látták el a feladatukat. Nem tudja, hogy mennyi forint jár még vissza, de
vannak számlák, amit a VÁTI nem fogadott el.
Javasolta, hogy rendeljék ide a projekt menedzsereket és számoltassák el őket. Amit az
önkormányzat kifizetett és azt nem kapják meg a VÁTI-tól, akkor annak kell fizetni, aki
ezeket elkövette. Adjanak egy áttekintést az iskola elszámolásáról.
Tóth Gábor: Elmondta, hogy ebben az ügyben felkérte a jegyző asszonyt és a pénzügyi
csoportot, hogy közösen, ami itt föllelhető rakják össze. A kifizetett és nem kifizetett számlák
legyenek itt. Jelenleg is komoly probléma van a számítástechnikai gépekkel.
Dr. Péter Mihály: Javasolta, hogy az egészet át kell világítani. Elvarratlan szálak vannak
ebben a témában. Szeretné látni, hogy mibe került az önkormányzatnak és, hogy mi mögött
van szerződés, mik azok a tételek amik nem lettek kifizetve? Az önkormányzat tisztességesen
hozzátette az önrészt a kötvényből. Döbbenet a számára, hogy most derülnek ki bizonyos
dolgok, amik nincsenek rendben.
Kiss József: Elmondta, hogy ennek a dolognak az igényét már annak idején is megkérdezte,
hogy tudjuk-e ki a felelős azért, hogy pótköltségvetést kellett elfogadni, aminek nem lett
volna szabad a testület elé kerülni.
Nagy Jenőné: A végelszámolás kimutatás költsége addig nem szerez érvényt, amíg a VÁTI
nem mutatja ki, hogy mennyit fog elfogadni.
Mondok Ervin: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ezt már tudjuk, bizonyos számlákat nem
fogadtak el.
Tóth Gábor: Elmondta, hogy például a Diczku féle alapfelmérést nem fogadták el, ez az
alapja az iskola projektnek. Ebben benne voltak bizonyos műszaki tételek, amik már a
pályázatban nem szerepeltek, ezért kellett pótköltségvetést beadni.
Dr. Péter Mihály: Javasolta, hogy Kiss Krisztiánt kérjék fel, hogy nézze meg az iskola
számítástechnikai gépeit, mivel ő itt a rendszergazda. A Nádor Kft ne szállítson ide bóvli
számítógépeket, itt egy működő rendszer volt és most még mindig nem működik. Beszélni
kell arról is, hogy kisebb asztalok kellettek volna.
Nagy Tiborné: Az is nagy kérdés, hogy az informatikai oktató és a rendszergazda az két
különböző dolog. A törvény szerint az iskola jogosult lenne egy rendszergazda
foglalkoztatására. Ő is jónak tartja, ha Kiss Krisztián együtt a tanárral megnéznék a gépeket.
Tóth Gábor: Felkérte a jegyző asszonyt, hogy ebben az ügyben tegyen lépést.
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Mivel nem volt több hozzászólás a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.

-k.m.f.-

Tóth Gábor
Polgármester

Beke Andrea
jegyző

Jegyzőkönyvi hitelesítők:

Katona Károly
Képviselő

Kiss József
képviselő

