JEGYZŐKÖNYV
Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2008. augusztus 13-án
/szerdán/ 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:

Benei Bertalan polgármester,
Bartókné Lukács Irén, Benei Kálmán,
Berényi Ildikó, Hasznosi Árpád,
Király Sándor, Kocsis Attila,
Pesti Jánosné képviselők

Távolmaradását
bejelentette:

Fülöp Lászlóné, alpolgármester,
Paksi Tamás, képviselő

Meghívottak:

Dr. Jakab Csaba, jegyző,
Gulyás-Szabó Györgyné
Ifj. Baranyi Pál, pályázó
Berta Károlyné, pályázó
Pesti Jánosné igazgatási előadó

Megjelent:

6 fő atkári lakos

I. NAPIREND ELŐTT:
Benei Bertalan polgármester:
Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, a meghívottakat és a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselőtestületből 8 fő jelen van.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendet tárgyalják meg.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
Miután más napirendi javaslat nem volt, a javaslatot – határozathozatal nélkül –8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat
tárgyalja meg:
NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1.) A Fő út 44/B sz. alatti szolgálati lakás bérbeadási pályázatának
elbírálása
.

Benei Bertalan
polgármester

2.) Bejelentések, indítványok.
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Benei Bertalan polgármester:
Bejelenti, hogy a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
11/2007. (III.14.) önkormányzati rendelet 28. § értelmében a Képviselő-testület zárt ülésen
tárgyalja a napirendet.
(Az atkári megjelentek elhagyják az üléstermet)
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.
A zárt ülés után 16.10 órakor a Képviselő-testület nyílt ülésen folytatta munkáját.

NAPIREND UTÁN:
Bejelentések, indítványok:
Benei Bertalan polgármester:
Az iskola hiányzó létszáma az újabb pályázattal elképzelhető, hogy meglesz, és az
önkormányzatnak az ÖNHIKI-támogatás szeptember-október-november-december havi részét
nem kell visszafizetni, sőt, ha jövőre is lesz ÖNHIKI, ismét pályázhatnak.
Viszont az intézmény fenntartás költségeit ez még korántsem oldja meg, a kapott
finanszírozás nem elegendő a feladatellátásra, a településnek pedig nagyon minimális az
adóbevétele, főleg az iparűzési adóból. Ezért lett a költségvetés hiánya 46 millió Ft körül,
ehhez kaptak 8 millió Ft ÖNHIKI-támogatást, majd 6 millió Ft-ot működésképtelen
önkormányzatok támogatására. Szeptemberben ismét kérhetik a következő támogatást, lehet,
hogy ismét kapnak is, de hogy ez meddig mehet így, nehéz látni.
Volt már néhány olyan értekezleten, ahol az hangzott el, hogy azokat az önkormányzatokat,
amelyek erőn felül vállalják az intézmények fenntartását, - és hiába pályáznak, nem kapnak
segítséget, - csak azért, hogy egy gazdaságtalanul működő intézményt finanszírozzon, nem
támogatják. Abban bízik, hogy nem így fog történni, de ha mégis, akkor látni kell a képviselőtestületnek, hogy valamilyen megoldást kell találni. Előfordulhat, hogy lesz olyan hónap,
amikor nem tudnak bért fizetni, van ilyen most is, meg az elmúlt hónapokban is volt, de
segítettek és helyrejött a dolog. Ez nagyon kritikus, és nem azért van, mert szétszórja az
önkormányzat a pénzt. Meghatározott feladatok vannak, arra adják a pénzt, csak arra lehet
elkölteni, de ha nem adnak annyit, amennyibe ez kerül, akkor máshonnan kell elvenni, de
nincs bevétel, akkor miből tudja?
Az elmúlt ülésen a képviselő-testület kérte az intézmények terveit, a csoport létszámot, a
tantárgyfelosztást, a pedagógus létszámot, hogy pontosan tudjanak tervezni, takarékosan
működtethessék az iskolát, óvodát. Most mindenki megkapta azt a táblázatot, amely a
normatív támogatások összegét hasonlítja össze, a 2007-2008-asat a 2008-2009. évivel. Látni,
hogy az óvodában 482 eFt-tal, az iskolában 2.058.000.-Ft-tal csökken a normatív támogatás
az elmúlt évekhez képest, és még be kell kalkulálni a közüzemi díjak fokozatos emelkedését,
amire az önkormányzat nem kap finanszírozást, ki kellene gazdálkodni, de a 7 millió Ft-os
iparűzési adóból ezt nem lehet.
A Jegyző Úr a törvényeket átnézve, szakértőket meghallgatva, írásos anyagokkal
alátámasztva, és egyéb, telefonon történt megbeszélések alapján készült a mai képviselőtestületi előterjesztés, amely alapján kellene megtárgyalni a 2008-2009-es tanév működését.
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Kérdés, hozzászólás:
Krizsány Gyuláné atkári lakos kért és kapott szót:
Még mielőtt belemélyednének az anyag tárgyalásába, a szolgálati lakások bérbeadásáról
kérdezne, hallotta, hogy az orvosi szolgálati lakást is bérbe akarják adni, ott van egy nagy
udvar, a rendben tartására kötelezik-e a bérlőket?
Másik kérdése, hogy a bérlet megszűnik-e az általános iskola elvégzésével? Gondol-e arra a
Képviselő-testület, hogy ha valami történik az orvossal, és egy új orvosnak biztosítani kell
lakást, akkor ezt hogyan oldják meg, mert orvos nélkül nem maradhat a falu.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy ezeket a lakásbérleti szerződéseket határozott
időre, egy évre kötik meg, amit évente felülvizsgálnak. A Képviselő-testület feltételként köti
ki, hogy amíg a gyermek ide jár az általános iskolába, azt nem tudja, hogy tartalmazza-e a
szerződés. Ha szükség lesz az orvosi lakásra, akkor biztos, hogy valamilyen átmeneti
megoldást találnak majd.
A legutóbbi szerződést például június 30-ig kötötték meg.
A 2008-2009-es tanév működésével kapcsolatos előterjesztés első három táblázata az
órakeretről szól. Kérték az igazgatót, hogy az 1. és 2. osztály összevonására tegyen javaslatot.
Az óraterv a tantárgyfelosztásból készült el. A másik két táblázat az önálló 1. osztály
megmaradásával a kötelező és nem kötelező óraszámról, a napközis csoportok óraszámáról
szól. A második táblázat az összevont 1-2. osztályt mutatja, ennek megfelelően történt a
számítás, itt egy napközis csoport van, a heti összes óraszám 24 órával kevesebb.
A következő két táblázatban az intézmény létszáma, a várható októberi létszám szerepel,
amelyhez képest az ÖNHIKI-hez meg kell felelni.
Az utolsó táblázat a normatív összeget mutatja, itt a sajátos nevelési igényű tanulónál egy főt
még azért írtak, mert kettő lenne az általános iskolában, de a végleges 6 fő.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
A Jegyző Úr alapos munkát végzett, kötelező óraszám, nem kötelező óraszám, az egyéni
órákra vonatkozó törvényi szabályozók terén. Megnyugtató, hogy az iskola hosszú évek óta
nem lépte át a minimum órakeretet, amit az oktatási törvény megenged, a minimum
órakerettel dolgoznak, az egyéni foglalkozásban tizedes az eltérés.
Másik dolog az 1-2. osztály összevonása, szakmailag nem javasolja, nem megvalósítható.
Amikor összevontan működtek iskolák, akkor az 1. és a 3. osztályt vonták össze,
mindenképpen visszafejlődést jelentene az iskola életében. Azért javasoltam, hogy legyen egy
napközis csoport, és ha több gyerek lesz, akkor a pedagógusok a felügyeletet vállalják, ez még
mindig kedvezőbb. Ha az első osztály külön működik heti 22 óra, de az angol tantárgy
előkészítő jellegű, így összevontan az 1-2. osztályban lehetne tanítani, és ha ez beválik, más
tantárgynál, pl. a testnevelésnél is meg lehetne próbálni. De magát az első osztályt meg kell
hogy tartsák, mert ha az általános iskola 7 osztályos és nem 8 osztállyal működik, akkor
kapcsolódni kell egy 8 osztályoshoz.
Benei Bertalan polgármester:
Erre is rákérdeztek, az iskola 8 évfolyamos marad, de a képviselő-testület dönthet úgy, hogy 7
osztályt indít.
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Bartókné Lukács Irén képviselő:
Nem biztos, hogy a szülő szívesen íratják összevont osztályba a gyereket. Az is óramegtakarítás, ha az angol és a testnevelés tárgyakat összevontan tanítanák, az iskola dolgozói
nagyon pozitívan állnak a délutáni foglalkozásokhoz.
Benei Bertalan polgármester:
Mi történik, ha baleset éri a gyereket?
Bartókné Lukács Irén képviselő:
A napközis felügyeletet beosztják, vezetnek egy füzetet, a gyerekek névsorával, a pedagógus
pedig naponta aláírja azt.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A napközivel kapcsolatos javaslatot, a csoportszervezésről megkapta az iskola igazgatójától,
amelyet ismertet.
A napközis létszámnál is úgy kell számolni?
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Nem, ott 26 fő lehet csoportonként, ami 20 %-kal túlléphető.
Hasznosi Árpád képviselő:
A napközire van igény?
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Igen, most a napközis gyerekek háromszori étkezést kapnak, de, hogy a felügyeleti csoportban
is lehetséges-e ez, nem tudja.
Krizsány Gyuláné atkári lakos:
Az effajta csoportszervezést hogyan és mi módon minősíti a közoktatási törvény,
gyakorlatilag ugyanazt kapják, de hogy egy felügyeleti rendszer, ahol nem állandó kinevezett
a csoportvezető, ilyen fajta csoportszervezést enged-e törvény? A pedagógus munkaköri
leírásában ez is benne lesz mindenkinek?
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Igen, mindenki megkapja a kötelező óráján felüli beosztását hetente.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Nem napközis csoport, csak felügyelet, mely után normatíva sem jár, viszont a
gyermekfelügyeletért nem kapnak bért a pedagógusok.
A tantárgyfelosztással kapcsolatban a szeptember 1.-ei változásokról kérdezi az igazgatót.
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Bartókné Lukács Irén képviselő:
Egy történelem tanári állást vagy óraadóként, vagy részmunkaidőben tudnák megoldani.
Fülöp Henrietta GYES idejére 1. osztályos nevelő hiányzik.
Betöltetlen még az angol tanári állás, ha nem tartanak szakkört, és az 1-2. osztályban
összevontan tanítják az angol nyelvet, akkor mindkettőnek heti 8 óra lesz a kötelező
óraszáma.
Dr.Jakab Csaba jegyző:
Meghirdették a fejlesztő pedagógusi állást is. Hogyan lesz a kötelező óra számítása? A sajátos
nevelési igényű gyermek órakeretének megállapításakor a kötelező tanítási óra 15 %-át kell
rájuk fordítani.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
A gyermekről készült szakvéleményben az óraszámot is megállapítják.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Mostanában nem tüntetik fel, pedig ez megkönnyítené a helyzetet.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Kérdezi, hogy a fejlesztő pedagógus alkalmazásával mi legyen, ha közalkalmazottként
részmunkaidőben alkalmazzák az órának megfelelően, ez eléggé bonyolult dolog, mert
évközben is változhat az óraszám, a vizsgálatnak megfelelően.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Erre találták ki azt a javaslatot, ha közalkalmazottként foglalkoztatják, akkor mindig
módosítani kell az óraszámot.
Megjegyzendő a közoktatási törvény alapján, hogy gyógypedagógusnak kellene foglalkozni
ezekkel a gyerekekkel, ha ez a foglalkoztatás megtörténik, akkor ők a törvénnyel szembe
mennek.
Jancsovics Zoltán atkári lakos:
Amiért felvetette az igazgató az 1-2. osztály összevonását, ezzel egy pedagógust lehetett
volna megspórolni, ezt most az egy napközis csoport megteszi. Valóban, régebben az 1-3-at
vonták össze, így is lehetetett tanítani.
Ténylegesen olyan javaslat, amit végig lehet alkalmazni, nincs. Ő kötelező óraszámként 30
órát dolgozik, de a gyógypedagógus vagy fejlesztő pedagógus sem egyszerű, nem biztos
abban, hogy ha gyógypedagógus dolgozna, jobb lenne. Magyarországon az a helyzet, ha nincs
iskola, az állam megtakarítást végez.
Benei Bertalan polgármester:
Ők nem vagy az 1-2 osztályt, vagy a napközis csoportokat szerették volna összevonni, hanem
mindkettőt. Az lenne a jó, ha nem 12 gyerekre jutna egy pedagógus.
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Jancsovics Zoltán atkári lakos:
Itt az állam akar spórolni, eleve hátrányos helyzetbe hozzák ezeket a gyerekeket.
Benei Bertalan polgármester:
Angliában már régen így van, valamit itt is tenni kell. Mindegy, hogy milyen kormány van, de
amíg nincs elegendő bevételük, úgy kell változtatni, hogy a falu tudjon működni, és ehhez
alkalmazkodni kell mindenkinek, mert ugyanúgy nem jönnek ide a fiatalok, ha nem lesz
fejlődés a faluban, mintha iskola sem lenne a községben.
Akkor lesz majd itt gond, amikor már a dolgozók sem kapnak fizetést, mert nem lesz rá pénz.
Elmondani mindent könnyű, csak működtetni kell mindent, de miből. Markaznak sokkal több
a bevétele, mint Atkárnak, és nekik sem elég a pénzük.
Krizsány Gyuláné, atkári lakos:
Kb egy éve vetette fel a hivatásos szülői hálózat kialakítását. Vannak olyan települések, ahol
ez jól működik. Ebben nemcsak hivatásos anyák vehetnének részt, el kellene ezt indítani, mert
ez jó néhány gyereket hozhatna a településnek, ami növelné az iskola tanulólétszámát.
Kocsis Attila képviselő:
Nem tudnak segíteni, érdekes helyzet ez, hogy az állam nem ad pénzt, stb., meg hogy csak az
pályázhat, aki, stb. a másik oldalról meg az van, hogy órákat kell dolgozni, hogy
esélyegyenlőségi tervet készítsenek minden gyerekre, aztán meg elveszik.
Sokszor hallotta a polgármestertől, hogy pályázzanak, az önerőt – még ha hitelből is, de – elő
kell teremteni, meg, hogy önkormányzatot még sosem zártak be. Azt gondolja, hogy mégis
csak arra kell törekedniük, hogy hogyan tudják változatlan formában, de olcsóbbá tenni a
működtetést.
Amikor az iparűzési adóbevételről beszélt a polgármester, szó volt a bioetanol üzemről, amely
komoly bevételt jelent a falunak. Az iskolai osztályösszevonás hatására lehet, hogy 3-6-8-10
gyereket elvisznek rögtön, és bármilyen nehéz is lesz, mindenképpen ezt kell tenni.
Ha meglesz az összevonás, mi történik az óvodával vagy a művelődési házzal, mert az arra
adott normatíva sem fedezi a működést, miközben vállalták a működtetését. Érdekes ez, mert
egyik oldalról adnak egy kötelezettséget, hogy működtessék, de nem lehet nyereségesen,
akkor mi a megoldás? Ő biztos abban, hogy ezeket a lépéseket nem fogják tudni megtenni, ez
nem mehet a végtelenségig.
Benei Bertalan polgármester:
A pályázatokról, a 6 év alatt 50-60 milliót hagyhattak volna veszni, de most is azt mondja,
hogy még nem zártak be önkormányzatot.
Az osztályösszevonással 6 millió forinthoz jutnának, amiből lehet, hogy ki tudnák fizetni a
közüzemi számlákat. A horti társulás is jól sikerülhetett volna, úgy minden maradhatott volna
a helyén, csak közben egy csomó pénzhez jutottak volna.
Itt van pl. most a viszneki-erki társulás, ők kaptak 38 milliót, és mind a két település ki tudta
fizetni az adósságát. Atkár a 45 ezer forint alapján kaphatott volna 12 milliót.
Kéri, hogy mondjanak véleményt az iskolában indítható csoportok számáról.
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Kocsis Attila képviselő:
A határozati javaslat 2. bekezdésében a 2008-2009-ben indítható csoportok száma 8, a
napközis csoportok száma 1, így a 3. bekezdés okafogyottá vált.
Benei Bertalan polgármester:
Ő úgy hagyná a határozati javaslatot, ahogy van, mert a 6 millióra szüksége lenne az
intézménynek, miután az egyik osztályban 12, a másikban 10 gyerek van.
Kocsis Attila képviselő:
Milyen a gyerekek aránya a napközis csoportokban?
Benei Bertalan polgármester:
Fele-fele.
Kocsis Attila képviselő:
Ha a két osztály összevonnák, 3 milliót lehetne megtakarítani. Egy gyerekre 240 eFt a
normatív támogatás, és ha 5 gyereket elvisznek, akkor 1.2 milliót kapnának.
Benei Bertalan polgármester:
Számolni sokféleképpen lehet, az a lényeg, hogy az intézmény gazdaságosabban működjön,
és ezzel az összevonással és a csoportcsökkenéssel lehetne megtakarítani. Ezt csak most lehet
megtenni, később nem, és ha nem tud az önkormányzat fizetni, ha kikapcsolják a gázt, stb,
mert szeptember után már nem lesz más lehetőség.
Kocsis Attila képviselő:
Azért kell megtakarítani az iskolánál, mert erre az önkormányzatnak van szüksége, vagy az
önkormányzat intézményének? Kérdés, hogy a következő két gyerek megszerzésére van-e
valamilyen terv, vagy az egyéb megtakarításra van-e az önkormányzatnál valamilyen terv?
Az az önkormányzat, ahol megengedhető, hogy a művelődési ház előtti fűre naponta 1-2
köbméter vizet elhasználhatnak, akkor nem is áll olyan rosszul, de akkor milyen spórolásról
beszélnek.
Benei Bertalan polgármester:
A Művelődési Ház előtti parkosításra benyújtott pályázaton 4 millió ft-ot nyertek, és amíg a
Leader nem ellenőrizte le a támogatás elszámolását, nem nézték meg, hogy mire fordították
azt, locsolni kell a növényzetet, legalább addig ne égjen le a fű.
Kocsis Attila képviselő:
3 millió forint nagy megtakarítás, 6 millió meg még több, de azt is figyelembe kell venni,
hogy az osztályösszevonással éri egy sokk a szülőket.
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Benei Bertalan polgármester:
Ezt most lehet meglépni, de a spórolásról a következő koncepciónál lehet beszélni.
Szavazásra teszi fel Kocsis Attila módosító javaslatát, hogy ne legyen osztályösszevonás a
következő tanévben.
A Képviselőtestület – határozathozatal nélkül – 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
elfogadta a módosító javaslatot.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra az iskolában indítható osztályok és napközis
csoportok számának elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát az iskolában indítható osztályokra és napközis
csoportokra vonatkozóan, 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
71/2008. (VIII. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:
Az Atkári Petőfi Sándor Általános Iskolában 2008/2009-es tanévben
indítható osztályok és napközis csoportok számáról
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva,
figyelemmel ugyanezen törvény 26. § (1) bekezdésében és 102. § (9) bekezdésében
foglaltakra, az alábbi határozatot hozza:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése alapján az atkári
Petőfi Sándor Általános Iskolában a 2008/2009-es tanévben az indítható osztályok
száma 8 (nyolc), az indítható napközis csoportok száma 1 (egy).
Felelős:
Határidő:

Bartókné Lukács Irén igazgató
2008. szeptember 1.

A Képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy az intézményi
dokumentumokat a döntésnek megfelelően módosítsa.
Felelős:
Határidő:

Bartókné Lukács Irén igazgató
60 napon belül

Benei Bertalan polgármester:
Az Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását terjeszti a Képviselő-testület
elé.
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
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Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az oktatási intézményben meghatározott a létszám, az igazgatóhelyettesi funkció nem
kötelező, csak ajánlat, az igazgatói kötelező.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Nem tudja, mennyire jártak ennek utána, komolyan gondolták-e? Az igazgatóhelyettessel
együtt reggeltől estig dolgoznak, ezt a munkát egyedül nem lehet elvégezni.
Benei Kálmán képviselő:
Mennyit lehetne ezzel megspórolni?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A spórolás lényege elsősorban az órakedvezményben van, ami 10 órát jelent, gyakorlatilag fél
státusznak felel meg.
Benei Kálmán képviselő:
Ha ez van az Iskolánál, akkor a polgármesteri hivatalnál a teljesítménybérezéssel mi van?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Erre majd a 2009-es költségvetésnél térjenek vissza.
Benei Bertalan polgármester:
Benei Kálmán képviselő valamit félreérthetett, mert az iskolai összevonásokról csak most,
még a tanév indítása előtt lehet dönteni.
Kocsis Attila képviselő:
A gyereklétszám tavaly októberben adott volt, tavaly a költségvetésnél senki nem foglalkozott
az iskolával. Lehetett tudni, hogy valaki elmegy nyugdíjba, de ennek a költségét nem
tervezték be. Ha annyira jól tudja mindenki, hogy mit mikor lehet tervezni, akkor miért
sikkadnak el ezek a dolgok, lehet ezt tévedésnek, nem odafigyelésnek, sumákolásnak is
nevezni, rövid időn belül másodszor is arra hivatkozni, hogy mit lehet a költségvetéskor
megtenni.
Benei Bertalan polgármester:
Azt tudták, hogy valaki elmegy nyugdíjba, de azt, hogy ez milyen terhekkel jár, senki nem
tudta. Született egy olyan törvény, amire a MÁK hívta fel a figyelmüket a nyugdíjazással
kapcsolatban. A nyugdíjazás nem évente, hanem elég ritkán előforduló dolog.
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Kocsis Attila képviselő:
Sokszor elhangzott, hogy az óvodának és az iskolának különböző statisztikákat kell készíteni,
a Kistérség is kér adatokat tőlük. Kérdése, hogy ezt a sok adminisztrációs munkát hogyan
tudja egy ember napi 8 órában elvégezni, milyen módon gondolja a Jegyző Úr?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Erre azt tudja mondani, hogy neki is nagyon sok a feladata, neki sincs helyettese, de bizonyos
dolgok előkészítéséhez az iskolatitkár segítségét is igénybe lehet venni.
Kocsis Attila képviselő:
A pedagógus azért van, hogy tanítson, az önkormányzati dolgozó meg azért, hogy az
adminisztrációs munkát ellássa.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Tényleg nagyon sokáig szoktak dolgozni, Fülöp Tibor is sokszor telefonál, hogy mit csinálnak
az iskolában, látja, hogy ott áll az autójuk.
Kocsis Attila képviselő:
A pedagógus elsősorban tanít, és a közoktatási törvény alapján olyan feladatokat is ellát, ami
közvetlenül kapcsolódik a tanításhoz.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Azt mégsem mondhatja az iskolatitkárnak sem, hogy csináld meg ezt, meg ezt, stb. A
kötelező órán túl az igazgatóhelyettes egyénileg fejleszt is, ezek már nagyon szakmai dolgok.
Hogy hogyan tudják ezt megoldani, Jegyző Úr még nagyon fiatal, nem tudja, hogy mennyit
túlóráznak.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Visszautasítja, tudja, hogy túlóráznak, látja, hogy az autó még este 6-7 órakor is ott áll az
iskola előtt. Nem lehet, hogy a tantárgyfelosztásban, a napirend beosztásában van a hiba?
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Jöjjön el a Jegyző Úr, és segítsen beosztani a napirendjüket. Visszautasítja, hogy ennyi idős
fejjel nem tudják beosztani a napirendjüket, reggel 8 órától este 8 óráig nem szórakoznak az
iskolában. Az itteniek azt is tudják, hogy az itt dolgozókat napközben hol lehet megtalálni.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Egyáltalán nem azt kérdőjelezte meg, hogy mennyi időt tölt az iskolában.
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Kocsis Attila képviselő:
Az meg egyáltalán nem biztos, hogy a Jegyző Urat reggelente meg lehet találni Atkáron, mert
rendszeresen Gyöngyöshalászon találkoznak háromnegyed nyolckor. Nem tudja, hogy a többi
munkatársa is így jár-e dolgozni.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ez a mai nap folyamatosan csak az iskoláról és a pedagógusokról szól.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Felvetése csak egy határozati javaslat volt.
Kocsis Attila képviselő:
Jó, hogy ezt megkapták, egy részét nem is értik. Azt sem érti, hogy miért most kellett, másik
pedig, hogy az igazgatóhelyettesi dolgot nem lehetett volna megbeszélni a vezetővel, ha őrá
szükség van, akkor azt vele megbeszélik, ez a minimum, ami elvárható, ez megint ilyen
megélezzük a kést.
Benei Bertalan polgármester:
Ez úgy született, hogy az SZMSZ-t kellene módosítani, amely meghatározza, hogy van-e
igazgatóhelyettes, erre tett egy javaslatot. Több helyről is kaptak olyan véleményt, hogy egy
120 fős iskolában luxus igazgatóhelyettest kinevezni, de ezt egyáltalán nem akarja
rákényszeríteni az igazgatóra.
Kocsis Attila képviselő:
Minden határozati javaslat úgy születik meg, hogy az érintettel nem beszélik meg?
Ha ő lenne a vezető és a fenntartó nála jelentős változást szeretne elérni, vérig lenne sértődve,
ha ezt nem vele egyeztetné. Vagy ha spórolásról van szó, nem tudja elképzelni, hogy ne
beszéljék meg.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
A polgármester Úr volt nála, azt mondta, hogy nem szeretné, ha az 1-2. osztály összevonásra
kerülne. azt gondolja, hogy amikor ezeket a lapokat kiosztja, előre is megkaphatná, nem érti,
hogy miért úgy jönnek ezek, mint derült égből a villámcsapás, mintha direkt őt akarnák
sokkolni, hadd legyen ettől ideges. Folyamatosan végig az iskola van napirenden, nevetséges
ez, a bosszúállás egyik része, mindig azon törni a fejet, hogy hogyan lehet rajta bosszút állni,
de legalább az iskola történetében ez is benne lesz.
Benei Bertalan polgármester:
Az osztályösszevonásról tényleg azt mondta, hogy nem szeretné. Azt is javasolta, hogy Fülöp
Henrietta helyett ne vegyenek fel tanítót, az Igazgató Asszony vállalja el a 4. osztályban az
osztályfőnökséget, tanítsa le a 8 óráját. Igaz, hogy nem is lehet ilyet csinálni, de akkor, hogy
lehet mégis megtakarítani?
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Kocsis Attila képviselő:
Nem örülnek annak, hogy az ülés anyagát itt kapják meg, megegyeztek abban is, hogy 4
órakor kezdenek, mégis 3 órára szól a meghívó.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az előkészítésről: az intézményektől az anyagot augusztus 8-ára, péntekre kérték, amit az
intézményvezetők hoztak is. Ezek feldolgozása az, amit most megkaptak, ebből születtek meg
a határozati javaslatok. A fenntartó kötelessége, hogy döntést hozzon, és ha van egy határozati
javaslat, amivel ha nem ért egyet a képviselő-testület, akkor azt nem fogadja el.
Kocsis Attila képviselő:
Még egyszer elmondja, lassan, hogy megértsék, ő már többször is megkérte a Jegyző Urat,
hogy a képviselő-testületi anyagot időben kapják meg.
Benei Bertalan polgármester:
Ő is lassan mondja, jegyző úr elmondta, hogy azért nem tudta előbb kiküldeni az anyag egy
részét, mert az intézményektől is csak pénteken kapta meg.
Hamza László, atkári lakos:
Elhangzott, hogy luxus fenntartani igazgatóhelyettest. Jegyző Úr tanított-e valaha ebben a
büdös életben, mert ő tanított. Szorosan az oktatáshoz tartozik, amit Kocsis Attila feszegetett.
Jelenleg a versenyszférában dolgozik, és a Jegyző Úrnak inkább a saját intenzitását kellene
megvizsgálni, egyáltalán nem biztos, hogy azokon a pedagógusokon kellene spórolni, akik
most ajánlották fel, hogy ingyen dolgoznak. Mindig csak az iskolával foglalkoznak, nem
hiszi, hogy felelősséggel lehet így dolgozni a képviselőknek.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Annyit reagál az elhangzottakra, hogy igenis magába nézett, és ő is többet megtesz annál,
mint ami elő van írva, de azt a többet nem fizetik meg.
Hamza László atkári lakos:
A versenyszférában sem fizetik meg, nem érdekel senkit, hogy ki mikor dolgozik.
Benei Bertalan polgármester:
Akik ezt a véleményt adták, azok is pedagógusok voltak. Kocsis Attilának még csak van joga
a jegyzőt bírálni, de Hamza László érdeklődőnek nincs joga a jegyző munkáját bírálni.
Szavazásra teszi fel az iskola szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó javaslatot.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az iskola szervezeti és működési
szabályzatára vonatkozóan, 7 ellenszavazattal, 1 fő nem szavazott, elutasította.
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Benei Bertalan polgármester:
Az óvodában indítható csoportok számáról szóló határozati javaslatot terjeszti a Képviselőtestület elé. Ha nincs ilyen döntés, egy ÁSZ-vizsgálat visszavonathatja a normatív támogatást.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az óvodától is megkapták a kiegészítést a várható létszámról. Az októberi statisztikában 57 fő
szerepel, előjegyzésbe vettek 5 főt. Kettő, részben osztott csoportot terveznek, 30 és 29 fővel.
A nevelési tanácsadó 8 főnél végzett szűrést, ez kettőnek számít, ezek átvétele a közoktatási
törvény alapján kötelező. Az átlaglétszám 20 fő, maximum 25 fő. Fontos lenne, hogy a 3
korcsoportot külön fejlesszék. A határozati javaslatban 2 csoport szerepel 25 fővel, amit 20
%-kal átléphetnek, két csoportnál 60 fő lehet, ha ezt a létszámot túllépik, nem kell
engedélyeztetni az Oktatási Minisztériumban.
Benei Bertalan polgármester:
Szavazásra teszi fel az óvodai csoportok számáról szóló határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az óvodai csoportok számáról szóló határozati
javaslatra vonatkozóan 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
72/2008. (VIII. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:
Az Atkári Árnyaskert Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben
indítható csoportok számáról
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése alapján az atkári
Árnyaskert Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben az indítható csoportok száma 2
(kettő).
A Képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a nevelési évet a
határozatnak megfelelően szervezze meg.
Felelős:
Határidő:

Berényi Ildikó óvodavezető
2008. szeptember 1.

Benei Bertalan polgármester:
Az Atkári Árnyaskert Óvoda maximális létszámtól való eltérésről szóló határozati javaslatot
terjeszti a Képviselő-testület elé.
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Kérdés, hozzászólás:
Kocsis Attila képviselő:
Az óvodavezető köteles jelezni, ha változás van, de mi van akkor, ha mégsem engedélyezi az
Oktatási Hivatal?
Berényi Ildikó képviselő:
Nem tudja, hogy az oktatási hivatalt mi érdekli, a 30 vagy 32 gyerek, de akkor csak felügyelet
lesz. A 28-29 fős csoport is emberpróbáló, abszolút gazdaságossági és nem pedagógiai
szempontok érvényesülnek. Azok a gyerekek, akik a 30 fős csoportban vannak, lényegesen
rosszabbat kapnak. Ha a fenntartó következetes oktatáspolitikát folytat, azt is mondhatja,
hogy odateszi, amit oda kell tenni. A különbségtevés azt jelenti, hogy fura, hogy hozzáteszi az
60-hoz a 10 %-ot az egyik helyen, a másiknál meg nem. A megoldást mindig az tudja, aki
benne dolgozik, az iskoláról az iskolaigazgató tudja a legtöbbet, az óvodáról meg az
óvodavezető, a fenntartó pedig hasonló módon igyekszik mindkét intézményt működtetni.
Kocsis Attila képviselő:
Egy 30 fős napközis csoportot is ugyanolyan nehéz működtetni.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ha a napközis csoportban átlépik a 30 főt, akkor ugyanúgy kell engedélyt kérni a létszámra.
Benei Bertalan polgármester:
Szavazásra teszi fel az óvoda maximális létszámtól való eltérésére vonatkozó határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az óvoda maximális létszámtól való eltérésére
vonatkozóan – 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
73/2008. (VIII. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:
Az Atkári Árnyaskert Óvodában a maximális létszámtól való eltérésről
a 2008/2009-es nevelési évben
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II/7. pontjában
foglaltaknak megfelelően az óvodába felvehető 50 főt 20%-kal átlépheti, mivel az
intézményben legfeljebb kettő csoport indul. Amennyiben az óvoda számított
létszáma a 60 főt átlépi, az óvodavezető haladéktalanul köteles jelezni a
fenntartónak, hogy az Oktatási Hivatalnál a fenntartó a további 10 %-os
létszámtúllépést kezdeményezni tudja.
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Felelős:
Határidő:

Berényi Ildikó óvodavezető
amennyiben a számított létszám a 60 főt átlépi, azonnal
Benei Bertalan polgármester 10 perc szünetet rendel el.
Szünet után:

Benei Bertalan polgármester:
Kéri Gulyás Szabó Györgynét, hogy ismertesse a Képviselő-testülettel a falunap programját.
Gulyás Szabó Györgyné Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója:
A Képviselő-testület június 25-i ülésén már beterjesztett egy tervezetet erre vonatkozóan. A
program megvalósítását az új Magyarország Vidékfejlesztési Program döntésétől tették
függővé, hogy nyernek-e a pályázaton. 1,5 millió Ft-os támogatásban részesült a pályázat. Az
ünnep megrendezéséhez egy fedett színpadot is biztosítanak a fellépőknek.
A falunapot 2008. augusztus 20-án a Szőlő és Bornap címmel rendezik meg a következő
programokkal:
8 óra Ünnepi szentmise és kenyérszentelés az Őrangyalok Templomában. Celebrálja:
Kohajda Zoltán esperes plébános
Ünnepi megemlékezés, koszorúzás a Millenniumi Emlékparkban. Ünnepi
köszöntőt mond: Benei Bertalan polgármester
10 óra Szegedi József: Magvető című szobrának avatása a Művelődési Ház előtti
közparkban
Amatőr képzőművészeti és gobelin kiállítás az Egressy Gábor Művelődési
Házban
11 óra Sport rendezvények a Községi Sportpályán, Bohóc a Színpadon – a
Röplabdapályán
13 óra Ebéd
14 óra IV. Atkári Borverseny eredményhirdetése borkóstolással
16 óra Folklór kavalkád. Közreműködik: Atkári Nyugdíjas hagyományőrző Csoport,
Naplemente Nyugdíjas Klub Kórusa,
Egressy Gábor Színjátszó kör,
Ezüstidő Szabadidős Egyesület, Eger
19 óra Karaoke
20 óra Utcabál, közben tűzijáték
A rendezvény ideje alatt ÚMVP sátor és a gyerekek számára ugráló vár, trambulin,
csocsó asztal és szimulátor áll rendelkezésére, valamint. 14-16 óra között lufi
hajtogatás.
Benei Bertalan polgármester:
Kiegészítésében elmondta, hogy Erdélyi László által adományozott húsból főzik a gulyást,
lehet, hogy a Vadásztársaságtól is kapnak vadat. Kéri a Sportegyesületet, hogy a falunapon a
büfészolgáltatást rendezzék.
A sportrendezvényről beszélt Fülöp Lászlóval is, aki anyagi támogatással is segíti a
programot. Király Sándortól kérdezi, hogy Erdélyi Béla búcsúmeccse lebonyolítható-e, és
kéri, hogy Fülöp Lászlóval egyeztessenek, hogy kispályás foci legyen-e, vagy mi?
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Király Sándor képviselő:
Válaszában elmondta, hogy Erdélyi Béla búcsúmeccsét még nem tudják megrendezni, mert
még nem játszik itthon. Kérdése, hogy miért nem kaphatnak a programból, és a színpadot hol
állítják majd fel?
Benei Bertalan polgármester:
A színpadot a bitumenes pályának az iskolához közeli részén, ahol a kosárpalánk van, állítják
fel. Előtte lesznek a sörpadok, a zenekar meg játszhat a színpadon.
Kocsis Attila képviselő:
A felavatandó szoborért fizetni kell, vagy ajándék, és hová fog kerülni?
Benei Bertalan polgármester:
A szobrot, ami egy atkári kinézetű embert ábrázol, a művelődési ház előtti parkban a fenyőfa
és a tuja között állítják fel.
Gulyás Szabó Györgyné Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója:
Elég nehezen jött össze ez a pályázati dolog, de a lényeg, hogy sikerült. Mónosbélről hozzák
ide a színpadot, kb 6 ember fogja összeállítani. Igazgató Asszonyhoz kérése, hogy a
tornateremben megoldható lenne-e a 6 munkás elhelyezése, elszállásolása, tisztálkodása.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Megoldható az elhelyezésük, még a napközi is működik, és 19-én egy uzsonnát is tudnak
nekik adni.
Kocsis Attila képviselő:
Mekkora teherautót igényel egy ilyen színpad, nem biztos, hogy bárhonnan be tud menni.
Gulyás Szabó Györgyné Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója:
A színpadot darabokban szállítják, amit a helyszínen szerelnek össze, lehet hogy a napközi
felől is be tud jönni a teherautó, de a Sport utca felől, a Művelődési Ház udvarán át is bejöhet.
A játékokat, az ugráló várat és a trambulint a Művelődési Ház udvarán fogják felállítani.
Benei Bertalan polgármester:
Kérdezi, hogy a focibajnokság mikor kezdődik?
Kocsis Attila képviselő:
Válaszában elmondta, hogy már most augusztus 16-án indul a bajnokság.
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Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a falunapi program, a Szőlő és bornap programjának elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a Szőlő és Bornap programjára vonatkozóan
– 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
74/2008. (VIII. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:

Atkári Szőlő és Bornap programjának elfogadása

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Egressy
Gábor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának előterjesztését és a 2008.
augusztus 20-i Atkári Szőlő és Bornap programját az alábbiakban állapítja meg:
„Atkári Szőlő és Bornap 2008.” rendezvénysorozat - 2008. augusztus 20.
Program:
8 óra Ünnepi szentmise és kenyérszentelés az Őrangyalok Templomában.
Celebrálja: Kohajda Zoltán esperes plébános
Ünnepi megemlékezés, koszorúzás a Millenniumi Emlékparkban. Ünnepi köszöntőt
mond: Benei Bertalan polgármester
10 óra Szegedi József: Magvető című szobrának avatása a Művelődési Ház előtti
közparkban
Amatőr képzőművészeti és gobelin kiállítás az Egressy Gábor Művelődési Házban
11 óra Sport rendezvények a Községi Sportpályán, Bohóc a Színpadon – a
Röplabdapályán
13 óra Ebéd
14 óra IV. Atkári Borverseny eredményhirdetése borkóstolással
16 óra Folklór kavalkád. Közreműködik: Atkári Nyugdíjas hagyományőrző Csoport,
Naplemente Nyugdíjas Klub Kórusa, Egressy Gábor Színjátszó kör, Ezüstidő
Szabadidős Egyesület, Eger
19 óra Karaoke
20 óra Utcabál, közben tűzijáték
A rendezvény ideje alatt ÚMVP sátor és a gyerekek számára ugráló vár, trambulin,
csocsó asztal és szimulátor áll rendelkezésére, valamint. 14-16 óra között lufi
hajtogatás.
A programra a Képviselő-testület forrást nem biztosít, a Programok az ÚMVP 2008
falunapi pályázat keretében valósulnak meg.
Felelős:
Határidő:

Gulyás-Szabó Györgyné igazgató
2008. augusztus 20

Benei Kálmán képviselő:
Bejelenti, hogy a Takarékszövetkezet és Templom közötti árokban áll a víz, lehet, hogy
csőtörés miatt.
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Benei Bertalan polgármester:
Nem csőtörés van, talajvíz áll ott. Soltész Sándor is adott be egy kérelmet a Közútkezelőhöz,
holnap jön egyeztetni.
A Rákóczi út-Fő út közti áteresz 30 éve le van szakadva. Jövőre felújítják a Fő utat, és ekkor
már a vízrendezésre is sor kerül. Valószínű, megoldódik ez a probléma. Soltész Sándort is
meghívják a megbeszélésre, ahol a Közútkezelőnek nyilatkoznia kell.
Kocsis Attila képviselő:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy beázik a Sportöltöző, szakad le a plafon.
Benei Bertalan polgármester:
Tud róla, már szólt is a kivitelezőnek, aki azt ígérte, hogy kijönnek, megnézik és kijavítják.
- beázik az öltöző, szakad le a plafon.
Kocsis Attila képviselő:
Neki még senki nem szólt, hogy jönnek. A falon is végig folyik a víz, a bojler mögött bomlik
a fal.
Egy ablakbetörés is történt a redőnyön keresztül az öltözőben. Ott van a nyoma, pénteken
még semmi nem volt, hétfőn meg már ott volt.
Benei Bertalan polgármester:
A betört ablakot el kell vinni Gyöngyösre, Kocka üvegeshez, és majd a Biztosító kifizeti a
számlát.
Szólt már a rendőrnek is, ugyanazon emberekről van szó, akik szándékosan törik a székeket a
pályán is.
Kocsis Attila képviselő:
Egy 6-8 éves forma gyerek látta, hogy egy 15 éves gyerek töri össze a székeket.
Gulyás Szabó Györgyné Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója:
Ez a 15 éves gyerek félelemben tartja a kisgyerekeket, zaklatja őket.
Kocsis Attila képviselő:
A szóba került kressz-táblákat mikor fogják már kirakni?
A legutóbbi közmeghallgatáson látta, hogy a nagyteremben felszedték a parketta egy részét,
nem kellene az egészet felszedni?
Benei Bertalan polgármester:
Most már tényleg lenne idő a táblák kihelyezésére, most jön az ünnepségsorozat is, de Bata
József szabadságon van.
A nagyterem parkettáját a pára megindítja, a falnál 2-3 cm-t végig kellett vágni. A Biztosító
680 eFt-ot fizetett, a parkettás garanciában javítja. Azt mondták, hogy nem kell az egészet
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felszedni, valószínű, hogy meg lehet állítani, és ha nem lesz vele semmi, akkor ebben az
évben nem fogja az egészet felcsiszolni, csak jövőre.
Kocsis Attila képviselő:
Az egyik közhasznú munkásról jelzés is érkezett, és ő is látta, mert sok időt tölt a sportpályán,
hogy mit művel, megfogja a tőkedarabot és behajítja a bokorba, ehhez nem kell
parkgondozónak lenni. A múltkor állandóan zúgatta a fűnyírót, miközben csak cigizett.
Morálisan rombolja a többieket, egyik reggel 8 óra 8 perctől 8 óra 25-ig csak ült. Egyik
munkás azt mondta róla, hogy délután már fél háromkor hazament.
Benei Bertalan polgármester:
Őt is a Munkaügyi Központ jelölte ki közcélúnak 3 hónapra. Ő csak egy elvont figurának
ismerte, de reggel Surányi Csaba és Tóth Attila is kérdezte, hogy hol van Juhász Ferenc, mi
van vele.
Kéri a Képviselő-testületet, az elhangzott bejelentésekre adott válaszának tudomásul vételére.
A Képviselő-testület a polgármester bejelentésekre adott válaszát – határozathozatal nélkül –
8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül tudomásul vette.
Benei Bertalan polgármester:
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, és az ülést
19.10 órakor bezárta.
Kmf.

Dr. Jakab Csaba
jegyző

Benei Bertalan
polgármester

