Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
104-10/2008.
Jegyzőkönyv
Készült:

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 28-án
(szerda) a képviselő-testület 17 órakor kezdődő ülésén.

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint
19 fő helyi lakos, 5. osztályos tanulók szülei
Dr. Tarbay Gábor háziorvos

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10
települési-képviselőből 9 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő távolmaradását előre jelezte.
A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bognár Szabolcs és Takács Viktor
települési-képviselőket kérte fel.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közölt napirendek tárgyalásán túl pótnapirend
tárgyalására tesz javaslatot:
Ø Dr. Tarbay Gábor háziorvos kérelme
melyet 7. napirendként javasol felvenni.
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Jutasi Kálmán polgármester ismereti az elfogadott napirendet.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
1. Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
2. Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
3. Beszámoló a Szociálpolitikai Bizottság hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
Napirend:
1. a.)
b.)
c.)

Csoportbontás a 2008/2009. tanévben a 6. osztályban
Az oktatási intézményeknél a gyermek/tanuló csoportok számának és
létszámának meghatározása
Az oktatási intézményeknél a gyermek/tanuló csoportok számának
meghatározása (napközi)
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató

2. Közterületek elnevezése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. Bilibáncs Alapítvány pályázata önrészének biztosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
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4. A Petőfi Sándor ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató
5. Szabó Dezső felajánlásához kiegészítő támogatás
Előadó:
Molnár Csilla Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke
6. A Rákóczi Szövetség tevékenységének támogatása
Előadó:
Burján Imre települési-képviselő
7. Dr. Tarbay Gábor háziorvos kérelme
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak a 4. és 7. napirend
kivételével az írásos anyagot a meghívóval együtt kézhez kapták.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület a tájékoztatót 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
tudomásul vette.
b) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület a beszámolót 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
c) Beszámoló a Szociálpolitikai Bizottság hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület a beszámolót 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

1/a.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Csoportbontás a 2008/2009. tanévben a 6. osztályban

Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató

Molnár Csilla települési-képviselő, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Az
Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság a napirendet a szülők kérelmének figyelembe
vételével megtárgyalta. Elsődlegesen megállapítást nyert, hogy az osztálybontást az
önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé, így a lehetséges megoldások közül
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igyekeztek a legjobbat kiválasztani. Az igazgató úr csoportbontásra tett javaslatai közül a
bizottság az 1. lehetőséget tartja a legmegfelelőbbnek, mivel az ad szakmailag legtöbbet a
gyermekek számára, ugyanis a felvételi és a kompetencia tárgyakat csoportbontásban
oktatnák. Megvizsgálták azt is, hogy – bár a csoportbontások közül ez a legköltségesebb – az
önkormányzat költségvetésében a tartalékból a fedezet biztosítható. Mint Pénzügyi Bizottsági
tag arról is tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság
javaslatát a Pénzügyi Bizottság is javasolja elfogadásra.
Nagy Tímea, 5. osztályos szülő: A többi szülő nevében is jelzi, hogy ők a gyermekeik
érdekében ragaszkodnak az osztálybontáshoz.
Jutasi Kálmán polgármester: Sajnos ezt az önkormányzat anyagi lehetősége nem engedi.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a korábbi gyermeklétszám finanszírozással szemben jelenleg
csoportfinanszírozás van, ami a nagy létszámú csoportok indítása mellett szól. Véleménye
szerint a nagy létszámú osztályban sem lesz gond a készségtárgyaknál, a matematika és a
magyar nyelv oktatását pedig csoportbontásban oldják meg.
Molnár Csilla települési-képviselő, Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A
bizottság javaslatának kialakításakor a felvételi tantárgyakra összpontosítottak.
Bán Ferenc települési-képviselő: Megérti a szülők aggodalmát. A képviselő-testületnek
sajnos nincs lehetősége az osztálybontásra már korábban említett okok miatt, de a
lehetőségeken belül a legjobb megoldást keresik, véleménye szerint az pedig az Oktatási-,
Kulturális és Sport bizottság javaslata. Tapasztalatai alapján a rábapatonai tanulók a
középiskolákban is megállják a helyüket, és a javasolt megoldással ez a jövőben is így marad.
Bári Zoltán települési-képviselő: Megkérdezi, hogy a szülők levele milyen kérést tartalmaz.
Mogyorósi Attila 5. osztályos szülő: A levél első részében az osztálybontást kérték azzal, ha
az nem megvalósítható akkor keressenek más megoldást. A törekvésük az, hogy kevesebben
legyenek a gyerekek és több ideje jusson rájuk a tanárnak.
Kálócziné Fehér Anikó 5. osztályos szülő: Megkérdezi, hogy mi lesz az alapja a
csoportbontásnak. Aggodalmát fejezi ki a „Jó csoport” és a „Rossz csoport”
megkülönböztetések miatt.
Bári Zoltán települési-képviselő: A szülők kérelme méltányos. Az Oktatási-, Kulturális és
Sport Bizottság javaslata számára is elfogadható. A csoportbontás kritériumainak
meghatározása véleménye szerint szakmai kérdés, és abba a képviselő-testületnek nem szabad
beleszólni.
Molnár Csilla települési-képviselő, Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság elnöke:
Tájékoztatásként elmondja, hogy a költségvetés több mint 50 %-át a közoktatás költségei
teszik ki, melynek kb. 50 %-át finanszírozza az állam. Elmondja továbbá, hogy a
csoportbontás teljes mértékig az iskola hatáskörében marad, az előterjesztés utal nívócsoport
szerinti bontásra.
Pintér Attiláné 5. osztályos szülő: Az nem jó, nem lesz húzóerő a gyerekek között.
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Molnár Csilla települési-képviselő, Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság elnöke:
Tanári pályafutása során már tanított nívócsoport bontásban „gyengébbeket”. Tapasztalata
az, hogy a gyerekeknek lehetőségük volt a kiemelkedésre, és ez volt az igazi húzóerő
számukra. Vegyes csoportban a gyengébbeknek ez a lehetőség nagyon nehézkes.
Bán Ferenc települési-képviselő: A csoportbontás nem a képviselő-testület feladata, és nem
is a szülőké. A szakmai dolog kizárólag az iskola feladata. Csoportbontáskor valaki mindig
csalódott lesz, de akkor van értelme, ha az tudáson alapul.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: A határozati javaslatban szeptembertől november
végéig terjedő időszakról van szó, próbálják meg a csoportbontással, és novemberben térjenek
vissza erre a kérdésre.
Jutasi Kálmán polgármester: A csoportbontás a következő tanévre szól, az időszak
megjelölése pedig azért van, mert a 2008. évi költségvetést csak a szeptembertől november
végéig felmerülő többlet költségek terhelik.
Márkus Gusztáv igazgató: A szülők írásos kérelmét követően ő beszélt velük, véleményük
az volt, hogy a jelenlegi állapotnál bármilyen megoldás csak jobb lehet. A csoportbontásra
vonatkozó alternatívák kizárólag nívócsoport bontásra vonatkoznak, másképp az nem
megoldható. A csoportbontás sikeressége a pedagógus, a szülő és a gyermek együttes
munkáján múlik. A gyermeknek az a dolga, hogy tanuljon csoportbontástól függetlenül is.
Hangsúlyozza, hogy a határozati javaslat csak a nívócsoportra igaz.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: A nívócsoport azt jelenti, hogy tudás szint
alapján osszák el a gyerekeket. Miért csak erre van lehetőség?
Németh Gyula települési-képviselő: Osszák el őket létszámra.
Nagy Tímea 5. osztályos szülő: Megkérdezi, hogy mi a garancia arra, hogy a nívócsoporttal
nem lesz kivételezés?
Márkus Gusztáv igazgató: Ha ő meghajlik a szülők kérése előtt és nem tudás szint alapján
hajtja végre a csoportbontást, akkor annak semmi értelme nem lesz, marad a jelenlegi helyzet.
Bognár Szabolcs települési-képviselő: A képviselő-testület feladata az, hogy megteremtse a
csoportbontás feltételeit, a megvalósítása az már a szakmáé, tehát oldja meg az iskola
vezetése.
Mogyorósi Attila 5. osztályos szülő: Úgy érzi, hogy az iskola sértve érzi magát, kéri erről
szó ne essék. A csoportbontást illetőleg pedig Kálócziné szülő társával ért egyet, nem
szerencsés a „jó” és a „rossz” megkülönböztetés.
Jutasi Kálmán polgármester: Megkérdezi, hogy a csoportbontásra vonatkozó határozati
javaslatban foglaltakat elfogadják-e? A további teendő nem a képviselő-testület, hanem az
iskola hatásköre.
A szülők a javaslatot elfogadják.
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Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2008.(V.28.) határozata a 2008/2009. tanévben a 6. osztály
csoportbontásáról
1. Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi
Sándor ÁMK intézményében a 2008/2009. tanévben az alábbi
megoldási mód szerint
Csoportbontás
Tanuló
Tanár
+óra
4
óra
magyar
Nincs
+óra
+8
óra
+8
1.
+ 4 óra matematika 8 óra kiscsoportok
4 óra
óra
(18-19 fő )
matematika
4 óra
magyar
biztosítja a 6. osztályban. 2008. szeptember 1-től november 30-ig
terjedő időszakra a 4 óra magyar és 4 óra matematika csoportontás
költségeit, mely szerint a Petőfi Sándor ÁMK Rábapatona Iskola
személyi juttatás előirányzatát 173 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő
járulékok előirányzatát pedig 55 E Ft-tal megemeli a 2008. évi
költségvetési tartalék előirányzata terhére. A 2008. december 1-től
felmerülő költségek fedezetét az önkormányzat 2009. évi
költségvetésében előirányozza.
2. A Képviselő-testület biztosít 2 fő 4-4 órás pedagógiai munkát
segítő személyt.
3. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a csoportbontással
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, továbbá felkéri a jegyzőt a
költségvetést módosító rendelet-tervezet elkészítésére, a
polgármestert pedig annak előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Dr. Jász Lipót jegyző
Márkus Gusztáv
2008. szeptember 1.
II.f.évi ktv. mód. határideje

A jelenlévő 5. osztályos szülők megköszönték a képviselő-testület támogató döntését, majd
távoztak az ülésteremből.
1/b.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az oktatási intézményeknél a gyermek/tanuló csoportok
számának meghatározása

Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató

6
Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a
határozati javaslat Koroncói Óvodára vonatkozó része Koroncó Község Önkormányzatának
Képviselő-testületével egyeztetésre került.
Molnár Csilla települési-képviselő, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Az
Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2008.(V.28.) határozata az oktatási intézmények gyermek/tanuló
csoportok számának meghatározásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi
Sándor ÁMK, Általános Iskola és Óvoda intézményében a
2008/2009. tanévre az óvodai csoportok számát és létszámát,
valamint évfolyamonként a tanulócsoportok számát és létszámát –
2008. szeptember 1-jétől kezdődő hatállyal - az alábbiak szerint
állapítja meg:
Óvoda, Koroncó:
- Kiscsoport:
1 csoport
17 fő ( induló )
- Középsőcsoport:
1 csoport
21 fő
- Nagycsoport:
1 csoport
21 fő
Óvoda, Rábapatona:
- Kiscsoport:
1 csoport
16 fő ( induló )
- Vegyescsoport:
1 csoport
18 fő
- Vegyescsoport:
1 csoport
20 fő
- Nagycsoport:
1 csoport
25 fő
Általános Iskola:
Évfolyam
Tanulócsoport
száma
megjelölése
létszáma ( fő )
I.
1
1.
26
II.
1
2.
29
III.
1
3.
13
IV.
1
4.
16
V.
1
5.
18
VI.
1
6.
37
( OKÉV- engedély
megvan a
2010/2011. tanévig
)

VII.
VIII.
Napközi
Összesen:

1
1
1
9

7.
8.
Napközi

17
23
34
179+34
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2. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a határozat végrehajtása
ügyében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Márkus Gusztáv intézményvezető
2008. szeptember 1.

1/c.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az oktatási intézményeknél a gyermek/tanuló csoportok számának
meghatározása (napközi)

Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató

Molnár Csilla települési-képviselő, Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Az
Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság a napirendet megtárgyalta, a határozati javaslat
elfogadását támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2008.(V.28.) határozata a napközis gyermek/tanuló csoportok
számának meghatározásáról
1. Rábapatona Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2008/2009. tanévben a napközis csoport létszámát saját hatáskörben
20 %-kal megemeli.
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a napközis létszámhoz az OKÉV
engedélyének beszerzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. június15.

2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Közterületek elnevezése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Burján Imre települési-képviselő, Településfejlesztési Bizottság elnöke: A
Településfejlesztési Bizottság a napirendet megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását
támogatja.
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Takács Viktor alpolgármester: A Szent László utca elnevezésével egyetért, viszont a
Bilibáncs lakópark elnevezéssel nem. Véleménye szerint ez maradjon meg a fesztivál neve, de
lakóparkot nem kellene róla elnevezni.
Burján Imre települési-képviselő, Településfejlesztési Bizottság elnöke: Véleménye
szerint az elnevezés érdeklődést válthat ki az emberekből.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot
hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2008.(V.28.) határozata a település közterületeinek elnevezéséről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Külső
Rákóczi utca 49. és 50. számú ingatlanok között a Külső Imre
utcára nyíló 543. hrsz-ú utcát „Szent László” utcának nevezi el.
2. A képviselő-testület a Külső Rákóczi utcáról nyíló, Vasút, Besenyő
és Fábián Ferenc utcákról nyíló építési telkek együttes területét,
mint településrészt „Bilibáncs lakópark”-nak nevezi el.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti
elnevezésekkel kapcsolatos ügyintézés lebonyolítására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. augusztus 31.

3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Bilibáncs Alapítvány pályázata önrészének biztosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság a
napirendet megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Dr. Jász Lipót jegyző: Az Alapítvánnyal kötött szerződés értelmében, a biztosított önerő
ellentételezése érdekében az önkormányzat rendezvényeire az eszközöket térítésmentesen
rendelkezésre bocsátják.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2008.(V.28) határozata a Bilibáncs Alapítvány pályázata
önrészének biztosítása
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 86/2007.
(VI. 13.) Kt határozatát a (továbbiakban: H.) az alábbiak szerint egészíti
ki:
1.) A H. 2.) pontját követően az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„3.) A Képviselő-testület az Alapítvány által elnyert AVOP-3.5.2.2007-01-0030/1.3 számú hangtechnika fejlesztése című, 1.452.068.Ft összegű pályázat 15%-os önrészét, azaz 217.810.- Ft ot juttat az
Alapítványnak vissza nem térítendő támogatásként a 2008. évi
költségvetés tartaléka terhére.
4.) Felkéri a jegyzőt a költségvetést módosító rendelet-tervezet
elkészítésére, a polgármestert pedig annak előterjesztésére.”
2.) A H. eredeti, 3.) bekezdésének száma 5.)-re módosul.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
azonnal, illetőleg a 2008. évi költségvetési rendelet
módosítás határideje.

4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Petőfi Sándor ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása

Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató

Jutasi Kálmán polgármester: Az előterjesztő kérése alapján a napirend tárgyalásának
halasztására tesz javaslatot.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Szabó Dezső felajánlásához kiegészítő támogatás

Előadó:

Molnár Csilla Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke

Molnár Csilla települési-képviselő, Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Az
Oktatási-, Kulturális és Sport bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását támogatja. A Pénzügyi Bizottság szintén támogatja a határozati javaslat
elfogadását.
Bári Zoltán települési-képviselő: Szabó Dezső felajánlása hosszabb távra szól.
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Molnár Csilla települési-képviselő, Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Az
Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság most csak az idei évvel foglalkozott, erről szól a
javaslat is.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2008.(V.28.) határozata Szabó Dezső felajánlásához kiegészítő
támogatás biztosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó
Dezső rábapatonai lakos által szervezett és adományából fedezett
erdélyi kirándulás költségeinek kiegészítéseként 150.000,- Ft vissza
nem térítendő költségvetési támogatást biztosít a szervező részére.
2. A támogatás a kirándulás utazási, szállás és étkezési költségeire
használható fel, Szabó Dezső tételes elszámolási kötelezettsége
mellett.
3. A támogatás fedezete a 2008. évi költségvetési tartalék.
4. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetést módosító
rendelet-tervezetének elkészítésére, a polgármestert pedig annak
előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Dr. Jász Lipót jegyző
1. pont: a kirándulás időpontját megelőző 10. nap
2. pont: 2008. augusztus 31.
4. pont. II. f.évi ktv. módosítás határideje

6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Rákóczi Szövetség tevékenységének támogatása

Előadó:

Burján Imre települési-képviselő

Burján Imre települési-képviselő: Ismerteti előterjesztését. A határozati javaslatban
foglaltakat kiegészíti azzal, hogy a 30 ezer forintot kiegészítené képviselői tiszteletdíj
alapjából 20 ezer forinttal, így 5 gyermek kaphatna ösztöndíjat.
Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság Burján
Imre képviselő úr módosító javaslatával együtt támogatja az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.
Képviselőként nem támogatja a határozati javaslat
elfogadását, egyrészt mert érzése szerint ez nem a rábapatonai önkormányzat feladata,
másrészt a településen sok feladat nem megoldott pénzhiány miatt.
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Bári Zoltán települési-képviselő: Neki is aggályai vannak a támogatással kapcsolatban. Ki
az a Rákóczi Szövetség?
Burján Imre települési-képviselő: A felvidéki és kárpátaljai magyarságot támogató
szervezet. Legfőbb programjuk a beiskolázás támogatása. A szövetségről összeállított
ismeretterjesztő anyagot képviselő társai rendelkezésére bocsátja.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester Burján Imre módosító javaslatát teszi fel szavazásra, miszerint
a határozati javaslatban szereplő 30 ezer Ft támogatási összeget a saját tiszteletdíj keretéből
20 ezer Ft-tal kiegészíti.
A módosító javaslatot a képviselő-testület 6 fő igen, 2 fő nem szavazatával, 1 fő tartózkodása
mellett elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra az elfogadott módosító javaslattal.
A képviselő-testület 7 fő igen, 2 fő nem szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2008.(V.28.) határozata a Rákóczi Szövetség tevékenységének
támogatásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 50 ezer
Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Rákóczi Szövetség
(Budapest, Szász Károly u. 1. 1027) számára, hogy az általa
szervezett beiratkozási ösztöndíj program keretében 5 fő magyar
iskolába beíratott szlovákiai gyermek beiratkozási ösztöndíjának
fedezetére.
2. A támogatás fedezete a 2008. évi költségvetésben
Ø 30 ezer Ft, az Arany János Tehetséggondozó Program
keretében nyújtott támogatás összege.
Ø 20 ezer Ft, a tartalék előirányzaton belül a képviselő-testület
tagjai részére egyéni közérdekű indítványainak anyagi
fedezetére tervezett összegből.
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetést módosító
rendelet-tervezet elkészítésére, a polgármestert pedig annak
előterjesztésére, továbbá az 1. pontban meghatározott összeg
átutalásának teljesítésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. június 30. illetve a II. f. .évi ktv. mód. határideje

7.) Napirend tárgyalása:
Tárgy:

dr. Tarbay Gábor háziorvos kérelme

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester
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Dr. Tarbay Gábor háziorvos: Korábban már írásos kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, azonban pályázati kiírásra várva a kérelmével kapcsolatos döntést elnapolták.
Jelzi a képviselő-testületnek, hogy EKG készülékre nagyon nagy szüksége lenne, mégpedig a
hordozható kivitelűre, a betegek szempontjából. Kért árajánlatot, mely szerint nettó 190 E Ftba kerülne a készülék, és hozzá 30 E Ft-ba a kiegészítő kellékek, és 120 E Ft-ba a
pulzoximetria, aminek nagyon fontos informatikai szerepe lenne. Tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a meglévő számítógépes programja DOS alapú, lassú, a hatékonyabb
munkavégzéshez szükséges lenne ezen program WINDOWS-os változatára, ami kb. 60 E Ftba kerülne. A rendelő felszereltségéből hiányzik még egy deffiblirátor, amely egy életmentő
készülék, ennek a beszerzési ára 400-600 ezer forintra tehető. Most az összes kívánságát
felsorolta, amennyiben ezeket megkapná évtized hosszig nem kérne semmit a képviselőtestülettől.
Németh Gyula települési-képviselő: A doktor úr által felsoroltak kb. 1 millió forint körüli
összegre tehetőek. Megkérdezi, hogy ehhez mit tesz a doktor úr annak érdekében, hogy a
rendelés jobb és gyorsabb legyen.
Dr. Tarbay Gábor háziorvos: Véleménye szerint a rendelés jó. Alapos munkához időre van
szükség. A beteglétszám már beállt. Az általa végzett munka minőségét úgy érzi, hogy csak
szakember tudná megítélni.
Németh Gyula települési-képviselő: Azt szerette volna hallani, hogy a doktor úr, mint
vállalkozó mennyivel járulna hozzá, hogy a rendelés színvonala emelkedjen.
Dr. Tarbay Gábor háziorvos: Amikor megkezdte rábapatonai praxisát vásárolt három darab
számítógépet, ezenkívül a közeljövőben ki fogja cserélni a nyomtatóját is.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: A doktor úrnak több ajánlattal kellett volna
jönnie. A képviselő-testületnek több verziót kellene látni, amit ki tudná választani a legjobbat,
ugyanis nem minden esetben igaz, hogy az olcsó a jobb. Javasolja, hogy fordítsanak rá több
időt, beszéljék meg, hogy mit, mennyiért és miből tudnának vásárolni eszközöket a háziorvosi
rendelőbe.
Jutasi Kálmán polgármester: Javasolja egy ad hoc bizottság létrehozását, akik az ügyet
alaposan kivizsgálnák és javaslattal élnének a képviselő-testület felé. A bizottságba javasolja
dr. Mohos Antal képviselőt, mint volt háziorvost, Gálné Sulyok Anetta képviselőt, mint
ápolónőt és Bognár Szabolcs képviselőt, mint a Pénzügyi Bizottság elnökét.
Bári Zoltán települési-képviselő: Egyetért a polgármester úr javaslatával.
Bán Ferenc települési-képviselő: Javasolja, hogy minél előbb szülessen meg a döntés ebben
a kérdésben.
Molnár Csilla települési-képviselő: A képviselő-testület rendkívüli ülésen is dönthet, ha az
ad hoc bizottság a javaslatát elkészítette.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

13
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
Gálné Sulyok Anetta
Dr. Mohos Antal
Bognár Szabolcs települési-képviselőket,
hogy a háziorvos eszközbeszerzéssel kapcsolatos kérelmét vizsgálják meg és azt döntésre
terjesszék a képviselő-testület elé.
Felelős:
Határidő:

Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő
2008. június 10.

A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2008.(V.28.) határozata a háziorvos kérelmének kivizsgálásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
Gálné Sulyok Anetta
Dr. Mohos Antal
Bognár Szabolcs települési-képviselőket,
hogy a háziorvos eszközbeszerzéssel kapcsolatos kérelmét vizsgálják
meg és azt döntésre terjesszék a képviselő-testület elé.
Felelős:
Határidő:

Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő
2008. június 10.

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a tervezett napirendek tárgyalása
megtörtént. Megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselő-társait pedig kérte, hogy
munkájukat zárt ülés keretében folytassák.
18 óra 35 perckor a képviselő-testület ülését bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

dr. Jász Lipót
jegyző

Bognár Szabolcs
Takács Viktor
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

