JEGYZŐKÖNYV
Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2009. február 25-én /szerdán)
16.05 órai kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye:

Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár helyisége

Jelen vannak:

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

Távolmaradását
bejelentette:

Fülöp Lászlóné, alpolgármester,

Meghívottak:

Gulyás Szabó Györgyné, Műv.Ház és Könyvtár igazgató
Dr. Jakab Csaba, jegyző,
Pesti Jánosné, igazgatási előadó,
Petrikné Tóth Judit, gazdálkodási előadó
Tóth Gáborné igazgatási előadó

Megjelentek:

1 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 9 fő jelen van.
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt meghívóban közölt napirendi pontokat
tárgyalják meg.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
Miután más napirendi javaslat nem volt, a javaslatot – határozathozatal nélkül –9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat
tárgyalja meg:

Tárgy:

Előadó:

1 .) Tájékoztató a Sportegyesület munkájáról.

Kocsis Attila
SE-elnök

2.) Bejelentések indítványok.
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Benei Bertalan polgármester:
A napirend tárgyalása előtt jelentést tett a Képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról, a két ülés között átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről,
valamint a legutóbbi képviselőtestületi ülés óta végzett munkájáról.
Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Krizsány Gyuláné atkári lakos:
Van olyan település, ahol a polgárőrség a lakosság bevonásával tart szolgálatot.
A Polgárőrségnek biztos van számlaszáma, és egy felhívás keretében meg lehetne kérni a
lakosságot, hogy támogassa a polgárőrséget,- ki mennyivel tudja -hiszen az autózás is pénzbe
kerül. Ez a támogatás a polgárőrség megerősítését célozná, hatékonyabban tudna működni a
lakosság segítségével, és ennek hangot is lehetne adni, hogy Atkáron megerősített Polgárőrség
működik. Ő még 2000 Ft-ot is adna, de az idősek is biztos adnának 200 Ft-ot.
Benei Bertalan polgármester:
Van számlaszáma a Polgárőrségnek. Biztos, hogy meg kell erősíteni a Polgárőrséget. Adácson
például nem volt olyan éjszaka, hogy ne történt volna valamilyen esemény. Pályázati
támogatásból 6 db kamerát szereltek fel a faluban. Az a baj ezzel, hogy TV nincs ott, és nem
tudják megnézni a felvételeket, csak a Rendőrség tudja megnézni. Az biztos, hogy amióta ezt
felszerelték, és kiegészült a Polgárőrség 150 főre, - éjszakánként 6 fő van szolgálatban - azóta
megszűntek az éjszakai cselekmények. Náluk is elkelne kamera a községben. Egyelőre készítünk
egy szórólapot, amellyel felhívják az emberek figyelmét az óvatosságra.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A rendőrkapitány úrral volt szó a cégautó-adó átvállalásáról. Hogyan áll ez a téma?
Benei Bertalan polgármester:
Azóta nem beszéltek róla, lehet, hogy már nem is kell.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Zsoltész Lászlót hívták a Rendőrségre karbantartónak,
de mivel nem gyöngyösi lakos, kellene még egy megállapodás a Munkaügyi Központ és Atkár
között. Azt is tudni kell, hogy azok, akik munkanélküli, álláskeresési segélyt kapnak, addig nem
foglalkoztathatók, amíg ezekben részesülnek.
Ma írtak egy levelet a Miniszter Úrnak, hogy tegyenek valamit ez ügyben, ugyanis velük jól
lehetne együtt dolgozni, míg, akiket foglalkoztathatnának, azokkal nem lehet, sok egyéb dolog
miatt.
A Képviselőtestület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, valamint a polgármester munkájáról
szóló jelentést - határozathozatal nélkül –9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Berényi Ildikó, a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnöke:
Jelentést tesz a Szociális Bizottság munkájáról.
A bizottság mai ülésén 4 átmeneti segély iránti kérelmet bírált el, 60 ezer Ft kifizetéséről
döntöttek. Az 5. kérelem az ülés közben érkezett a Máltai Szeretetszolgálattól, ez nem is teljesen
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kérelem, nem döntöttek róla. Amennyiben az elkövetkező időben fakivágásra kerülne sor, kéri,
hogy a szociális bizottságot is értesítsék.
Érkezett egy lakásfenntartási támogatási kérelem is, de miután az igénylő családjában az egy főre
jutó jövedelem meghaladta a minimális összeget, a kérelmet el kellett utasítani.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
A Képviselőtestület a Szociális és Művelődésügyi Bizottság munkájáról szóló jelentést határozathozatal nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1 .) Tájékoztató a Sportegyesület munkájáról.
Előadó: Kocsis Attila SE-elnök
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Kocsis Attila SE-elnök, képviselő:
Szerinte mindent leírt, ami az egyesülettel kapcsolatban lényeges.
Mindenkinek tudnia kell, hogy egyoldalas ez az egyesület, mint minden falusi, az atkári is így
működik. A labdarugó szakosztály az, amelyik a legtöbb embert megmozgatja, úgy a sportolót,
mint a nézőt. A tekézők egy külön világ, velük nincs sok dolguk. A röplabda-szakosztály
rendszeresen működik, több-kevesebb sikerrel, kisebb-nagyobb létszámmal. Torna lesz, pénz
kellene, mert egy meccs-labda 15-20 eft, a tornateremben edzenek, évente 2-3-szor van megyei
torna.
Labdarúgó engedéllyel rendelkeznek, de nehéz őket rávenni, hogy jöjjenek el edzésre, ne csak a
meccsre. Azt gondolja, hogy azok a fiatalok, akik itt futballoznak, azt az időt, ameddig itt
fociznak, hasznosan töltik el. Már az is előrehaladás, ha köszönnek a fiatalok. Elég nehéz a
feladatuk, minden a pénzre van kihegyezve, ide jutottak, hogy ma már a jó szándék, a társadalmi
munka, az akarat kevés. Nem lehet működtetni az egyesületet pénz nélkül, ahhoz hogy el
tudjanak indulni a bajnokságon, kapásból egymillió Ft kellene. Tavaly egyszer mentek busszal,
ez 144 eFt-ba került, és az egyéb költségekkel 1.800 eFt-ot költöttek el hivatalosan. Vannak nem
hivatalos költségek is: mérkőzések után a játékosok a klubban esznek, melyet saját zsebből
fedeznek. Látni kell, nem tud működni. a Sportegyesület az önkormányzat támogatása nélkül, és
nincs olyan cég, aki ezt fel tudná vállalni. Múlt évben 400 eFt-ot kaptak az önkormányzattól, ha
ez nincs, - és Csépány Gábor, Fülöp László, Csintalan Imre, Dr. Magda Sándor, - nem tudtak
volna indulni, mert ezt a Heves Megyei Labdarúgó Szövetségnek be is kellett fizetni. Minden
meccsen az elnökök megtalálják egymást, elbeszélgetnek, hogy hol hogyan működik a dolog.
Támogatások nélkül lehetetlen működtetni a Sportegyesületet. Nagyréde még az a hely, ahol
nagyon keveset ad az önkormányzat, de máshonnan van nekik.
Nagyon sok mindent megcsinált az egyesület, ezt is leírta, az önkéntes áldozatvállalásról is irt, de
be kell látni, hogy ez így tovább nem megy. Ha figyelembe veszi az előző éveket, akkor azért
még kaptak támogatást, pl. 2001-ben 1.060 eFt-ot az önkormányzattól, tavaly pedig csak 400
eFt-ot.
Amikor az önkormányzati támogatás a működési költségek 15-20 %-át fedezi, nem tudják
előteremteni a többit. Az elején éppen ezért mindent felvállaltak, az öltöző felújításából is
kivették a részüket, stb. Sok olyan dolog van, amit régebben az önkormányzat megoldott, amióta
ők az egyesület vezetői, szépen elkopott.
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Nemegyszer kölcsön adták az önkormányzatnak a fűnyírót is. Ők takarítanak, ő mos, szervezik a
bált. Azelőtt a Sportegyesületnek tellett arra, hogy füvet nyírjon, fesse a pályát, mossa a szerelést,
a falunapi büfét is elvállalták, hűtött italokkal, búcsúi, szilveszteri bulit szerveztek, ami rengeteg
munkával jár. A lelátóra felszerelték a székeket, a megye egyik legszebb pályája lett, locsolják,
nyírják a füvet egy olyan területen, amit nemcsak ők használnak. Sokszor kérte az 5 év alatt,
hogy alkossanak házirendet a pályára, mert mindig jöttek olyan emberek, akik mindig
tönkretették. Unalmas a székeket cserélgetni, mert eltördösik. Folyamatosan szemetes a pálya,
mindenhol törött sörösüvegek, Colás-flakonok hevernek. Van, mikor szombaton kimeszelnek, és
vasárnapra össze van hányva az egész pálya. A betonszegélyek szétdobálása szintén felháborító,
most ellopták a korlát egy darabját a lelátó elől. Az a baj, hogy bárki bármikor oda bemehet, ez
az önkormányzatnak is gond.
A környékbeli csapatok sokkal jobb helyzetben vannak, de apróbb segítség lenne, ha a 10 ampert
35 amperre cseréltetnék, ami ingyenes, hogy este is elbírja a világítás.
Benei Bertalan polgármester:
Nem így van, csak a boylerhez adnak 35 ampert ingyen.
Kocsis Attila SE-elnök, képviselő:
Ezek mind apró dolgok, úgy érzi nem mindig becsülik őket, egyértelmű példa: amikor fűnyírás
van, damilossal vágják a fiuk, és a Művelődési Ház környékén is lesöprik a füvet, de a klub fala
mellett nem, mert az a "tietek".- Érdekes helyzet állt elő a sportbál kapcsán, amikor Gulyásné azt
mondta, hogy jó lenne ha nem a klubban tálalnának, hogy ne csepegjen le, pedig aki osztja,
annak is, és Kulcsárnénak is ez a szakmája.
Benei Bertalan polgármester:
Azért mondhatta, mert az ilyen laminált parkettán nyomot hagy az étel - az Aranypincések is
leejtettek egy tálat, nem biztos, hogy fel lehet takarítani. Viszont van itt kőpadlós helyiség is,
ahol nem jelent gondot, ha szétcsepegtetik az ételt.
Király Sándor képviselő:
A Művelődési Ház átadási ünnepségén is a klubhelyiséget használták, akkor is történhetett volna
ilyen.
Benei Bertalan polgármester:
Ez igaz, de ha van olyan helyiség, ahol lehet tálalni, akkor nem kellene a klubban.
Kocsis Attila SE-elnök, képviselő:
Ők mindenkivel igyekszenek jó viszonyt ápolni, és a termet odaadják mindenkinek.
Sportbállal kapcsolatban veti fel, hogy az utóbbi 3 évben a polgármester nem vett részt a bálon,
és az iskolai bálon sem.
Benei Bertalan polgármester:
Nem a bálon keresztül kellene megítélni kapcsolatát az iskolaigazgatóval és a Sportegyesülettel.
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Kocsis Attila SE-elnök, képviselő:
Ezzel csak azt szerette volna mondani, hogy teljesen mindegy, hogy a sportegyesületről mi a
vélemény, mert azon is részt vesznek olyanok, akik szeretik a polgármestert, és olyanok is, akik
nem, és ha nem lehet a mondatot végigmondani, akkor ennyi volt.
Benei Bertalan polgármester:
Aki több éven keresztül, 18 évig volt SE-elnök, a pályaépítés is az ő nevéhez fűződik, a tribünépítés szintén, annak az egyesület számít. Annak idején ő is kínlódott eleget a megyei első
osztályú csapattal, de találtak mindig jó játékost, és akkor még nem kellett fizetni a játékosért. A
mai egyesület viszont László Tamásért kétszer is fizetett, az ő elnöksége idején ilyen nem volt.
Saját zsebből ő is igen sokat áldozott az egyesületre, tudja, hogy mennyit kell dolgozni, köszönet
minden elnöknek. Arról meg nem tehet, hogy az önkormányzat így áll.
Kocsis Attila SE-elnök, képviselő:
Bármennyit megszavazhat a Képviselő-testület, de ha egyszer nincs rá fedezet, akkor hiába.
Polgármester Úr mindig úgy tájékoztatott, hogy az ÖNHIKI miatt nem lehet támogatást adni, itt
alapjaiban kell megváltoztatni mindent. El kell dönteni, hogy szükség van-e sportegyesületre
vagy sem, mert önkormányzati támogatás nélkül nem megy, vagy az önkormányzatnak kell
valahonnan elvenni. Ők ennél többet a családtól már nem tudnak elvenni, értelmetlennek látják a
dolgot, mert a költségek 15-20 %-át fedezi az önkormányzat. Így nem megy, lehetetlen, egy
csomó mindent nem lehet megoldani, ezek mind apróságok, de nem kapnak segítséget.
Ha a polgármester egy szervezet elnökeként megvalósít valamit, beletesz egy csomó pénzt, és
jönnek idióta emberek, akik rendszeresen összetörik azt, ő is mérges lenne, és nem törné magát.
Már többször is javasolta, hogy tegyék ki egy táblán a házirendet, hogy ne jöhessenek be a
pályára motorral, ilyen van Jászárokszálláson is.
Benei Bertalan polgármester:
Önkormányzati tulajdonú a sporttelep, amit a sportegyesület használ, ennél fogva az egyesület is
alkothat házirendet.
Kocsis Attila SE-elnök, képviselő:
Tudomása szerint létezik egy megállapodás az SE és az önkormányzat között, melyben az
egyesület felelősséggel tartozik, stb.
Benei Bertalan polgármester:
Nincs ilyen megállapodás, neki sem volt annak idején.
Az lenne a jó, ha a községben több vállalkozás is lenne, akkor az önkormányzatnak is fizetne, és
tudna támogatást adni a Sportegyesületnek is.
Berényi Ildikó képviselő:
Ő nagyon rosszul érzi magát, mert a Képviselő-testületnek a Sportegyesület Elnöke is a tagja, a
polgármesteren kívül több képviselő is itt van, akik előtt ismert az Önkormányzat helyzete. A
Sportegyesület Elnöke pont arról nem szólt, hogy 50 éves lett az egyesület. Ha egy településen
hagyománya van valaminek, akkor az Önkormányzat megtehetné, hogy segítséget nyújt, de
ehhez ismerni kellene, hogy az Egyesület konkrétan mit vár, miben kellene a segítség. Lehet,
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hogy az Önkormányzat csak csekély támogatást tud adni, pl. az esti világításhoz az
ampernövelés, vagy a foglalkoztatási program keretében pályakarbantartás.
Kocsis Attila SE-elnök, képviselő:
Az Egyesület elindulni el tud, ez a bajnoki szezon végig megy, félbe nem hagynak semmit.
Megjegyzi, hogy az idén már 368 eFt-ot fizetett ki játékvezetői díj, átigazolási költség címén. A
sportorvosi költséget minden játékos saját magának fizeti. A közeljövőben két olyan mérkőzés
lesz, ahová nem tudnak busszal menni, Füzesabonyba el tudnak menni autóval, de Pétervásárára
nem, 80 km hegyen-völgyön át. Tavaly az autóbusz költsége 161 eFt volt, a pétervásárai 58 eFt,
és Kiskörére is autóbusszal kell menniük.
Király Sándor képviselő:
Hárman rendelkeznek személygépkocsival, ez a 35 emberhez kevés.
Pesti Jánosné képviselő távozott az ülésről, ezzel a képviselőtestület létszáma 8 főre csökkent.
Benei Bertalan polgármester:
Meg kell beszélni, hogy mikorra kell az autóbusz, az önkormányzat nevére megrendelni, és majd
kifizeti az Önkormányzat a költséget.
Kocsis Attila SE-elnök, képviselő:
Ez már nagy segítség. A téli szünet azzal telt el, hogy hogyan tudnak pénzt szerezni. Augusztus
13-án lesz 50 éves a Sportegyesület, és erre az alkalomra szerveznének egy tornát. Az a baj, hogy
a beszélgetések mára már nem arról szólnak, hogy mit kellene tenni, hanem hogy van-e értelme,
jó-e ez így. Ő soha nem gondolta, hogy idejutnak. Amit a beszámolóba leírt, nem zsarolás, de
mindig lesz valaki, aki majd továbbviszi, több-kevesebb lelkesedéssel. Teljesen mindegy, hogy
kik vezetik az egyesületet, az is mindegy hogy a csapat megyei másodosztályban indul-e.
Berényi Ildikó képviselő:
Kérdése, hogy meg lehet-e oldani az egyesület egyéb finanszírozását?
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Amennyiben dologi kiadásként szerepel és nem átadott pénzeszközként, így jó.
Kocsis Attila SE-elnök, képviselő:
Volt már olyan, amikor kisebb értékű eszközöket vásárolt az Önkormányzat számlájára az
Egyesületnek.
Benei Bertalan polgármester:
A beszámolóban leírtak igazak, de az nem, hogy ő nem foglalkozik az egyesülettel, Hasznosi
Árpádtól ő nagyon sokat érdeklődik.
Kocsis Attila SE-elnök, képviselő:
Van olyan ember, aki megtámogatná a csapatot 30 eFt-tal, ha ő, vagy Király Sándor nem lenne,
vagy esetleg egyikük sem.
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Berényi Ildikó képviselő:
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ha kis dologban is, de ha tudnak segíteni, pl. a villany
dolgában, vagy a foglalkoztatásban, akkor tegyék meg. Bizonyos dolgokat meg fejben kell helyre
tenni, mert ha levágják a füvet, akkor azt le is kell söpreni.
Kocsis Attila SE-elnök, képviselő:
Volt olyan is, hogy felhívott Bata József, hogy van-e műtrágya, mert szétszórnák a sportpályán.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
A mezek mosását és a takarítást kellene még megoldani.
Benei Bertalan polgármester:
Attilának abban igaza van, hogy Bartókné néha 3 nap múlva ment mosni, Bartókné meg azt
panaszolta, hogy Attilának nem tetszik a munka, ahogyan ő mos.
Király Sándor képviselő:
Fülöp Tibor idejében sem működött rendesen a mosás, akkor is volt, hogy berohadt egy adag.
Krizsány Gyuláné atkári lakos kért és kapott szót:
Férje 10 évig igazolt játékos volt, minden elismerése azé, aki egy közösségnek az irányítását
eredményesen vezeti, és eredményességre viszi. Ezek a nehézségek akkor is megvoltak, anyagi
nehézségek is, de amikor még a polgármester úrék fociztak, hazavitték a mezt kimosni, és a
feleségek haja az égnek állt, mert háromszor is ki kellett mosni, hogy ki menjen belőle a sár, a
latyak. Mára megváltozott a világ, megváltoztak a körülmények az igaz, de az biztos, hogy az
egyesület támogatására kell pénz, vagy befejezi, nem csinálja tovább.
Sportegyesületnek lenni kell, hogy azoknak a fiataloknak, akik ebben akarják megmutatni
magukat, legyen egy hely, ez egyfajta közösségformáló is, és Attila nemcsak maga a nagyember
ebben, mert ott volt Jankovits Béla, aki liszttel szórta fel a pályát meszelés helyett. Személyes
veszekedések is voltak közöttük számtalanszor, de ha nincs pénz, és nemcsak ennek az
önkormányzatnak nincs, mert magasabb osztályban lévő egyesületeket szüntetnek meg, mert
nincs rá pénz, és a tenniakarást meg kell köszönni mindenkinek.
Kocsis Attila SE-elnök, képviselő:
Nem személyi kérdés ez, de az, hogy milyen módon, milyen szinten működik az egyesület,
mégiscsak személyekhez köthető, pl. a szerelés. Itt van Gyöngyöshalász, ahol 4 millió forintot ad
az önkormányzat, nyilván mert van miből, Nagyrédén pedig az önkormányzat nem ad, de van
egy építési vállalkozó, aki 1,5 millió forinttal támogatja az egyesületet, és ezekkel kell felvenni a
versenyt Atkárnak. Maga a hangulat, a csapat összetartása náluk sokkal jobb, ahol minden
megvan, mint ahol nincs.
Király Sándor képviselő:
Amiket Krizsányné elmondott, valós dolgok, csökken a népesség, a gyereklétszám. A mai
gyerekeket nem is érdekli a foci, idehozni sem tudnak játékost, az a másik hátulütője, hogy
kilátástalan a helyzetük. Nehéz eldönteni, hogy a jövőben lenne-e rá mód és lehetőség, nincs
gyerek, nézzék meg, hogy az ificsapatban és a serdülőben hány atkári játékos van, nem egyszerű
dolgok ezek.
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Kocsis Attila SE-elnök, képviselő:
Ez mind igaz, de ha még a lehetőséget sem adják meg nekik, akkor mit várnak?
Paksi Tamás képviselő:
Most is van lehetőség, szépen rendben van a pálya, miért kell törni-zúzni, nem tudják megvédeni.
Kocsis Attila SE-elnök, képviselő:
Egy igazolt játékostól tudták meg, hogy ki törte a székeket. Aki valamilyen módon kötődik az
egyesülethez, az nem csinál ilyet. Azokkal van a gond, akiket ez a dolog egyáltalán nem érdekel.
Az egyesületnek mindenképpen működnie kell, még ha 15 gyereknek adnak is lehetőséget, hogy
jól érezze magát, hogy sportolhasson.
Berényi Ildikó képviselő:
A házirend jó ötlet. Az pedig, hogy más is használja a sportpályát, megállapodás kérdése.
Kocsis Attila SE-elnök, képviselő:
Az Összefogás Atkárért Egyesület is használja a sportpályát.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolja, hogy szavazzanak a Felsőtárkányba, Pétervásárára, Kiskörére autóbusszal történő
utaztatás költségeinek Önkormányzat általi megtérítéséről.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát, az útiköltség Önkormányzat általi megtérítésére
vonatkozóan - 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
9/2009 (II. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Atkári Sportegyesület támogatása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Atkári
Sportegyesület 2008. évi munkájáról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportegyesület utaztatási
költségeinek egy részét átvállalja az alábbiak szerint:
Atkár Község Önkormányzata befogadja az Önkormányzat nevére kiállított,
Sportegyesület által megrendelt és teljesítésigazolt számlákat az Atkár-Pétervására,
Atkár-Felsőtárkány és Atkár-Kisköre utazásokról.
Felelős:
Kocsis Attila SE elnök számlák leadásáért
Határidő: számlák kiállítását követő munkanap
Felelős:
Benei Bertalan polgármester számlák kiegyenlítéséért
Határidő: számlák fizetési határideje
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III. NAPIREND UTÁN:
- Bejelentések, indítványok
Benei Bertalan polgármester:
Köszönti az ülésen megjelent Bárdosné Kocsis Éva Asszonyt, a Károly Róbert Kutató Kht-tól,
akit az Önkormányzat KHT-val kapcsolatos tudnivalók miatt hívott meg.
Egy beszélgetés alkalmával került szóba a Kht ügye, melyet 2009. június 30.-ig meg kellene
újítani. Az Önkormányzat nagyon szegény, és valahogyan fel kellene éleszteni a KHT-t, ha
működne, lenne lehetőség a felhasznált anyagok utáni ÁFA-visszaigénylésére. Ezt nem muszáj
írni.
Mindenféleképpen célszerű lenne a KHT működését elindítani, a most foglalkoztatott embereket
is ide lehetne irányítani. Azért hívta meg Évikét, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet arról,
hogy ez mivel jár, milyen lehetőség van egy gyors változtatásra, a kht-ról kft-re történő
névváltozásra.
Bárdosné Kocsis Éva:
Amikor erről beszéltek, javasolta, hogy meg kell próbálni valamit. Sok olyan tevékenység van az
önkormányzatnál, amit egy ilyen cégen keresztül lehetne végezni a településen. Nincsenek
nagyvállalkozások, az önkormányzat sem rendelkezik nagy bevétellel. Az az elv, hogy
előremennek, gyakorlatilag egy része az ÁFA-kérdés. Alaptevékenységnél számviteli
szempontot figyelembe véve, de minden mást, a sporttelep rendbetételét pl. Ha egy vállalkozási
szemlélet is megindul az önkormányzatnál nemcsak az önkormányzatra lehet jó hatással. Jegyző
Úrral is beszélték, hogy végig kell nézni a szakfeladatokat, amiket a Kht, vagy Kft végezhet. Az
Út a munkához foglalkoztatás is lehetne feladata. Ez nem egyszerű, ahhoz hogy egy céget
működtessenek, nehéz ügy, főleg úgy, hogy önkormányzati rendszerből vállalkozóiba átállni.
Valami kitörési pont lehet az önkormányzatnak, hogy ha vállalkozói tevékenységet próbál
felkutatni. Lényege, hogy a nyereséget vissza kell forgatni, így lehetne elindulni, meg kellene
próbálni, el kellene indulni, de az a kockázat benne van, hogy nagyon kemény munkával lehet,
mindenkinek ilyen szemlélettel kell elindulni. Az első időszak nehéz, de utána jobb lehet.
Szakember kérdés, nagyon képzett és jó szakemberrel lehet bármit csinálni, fontos, hogy
eredménye legyen a kft-nek, ne azzal, hogy majd az önkormányzat eltart. Az a tapasztalat, hogy
ahol ilyeneket elindítanak, az ingatlan üzemeltetéssel kezdik, utána továbbfejleszteni lehet újabb
és újabb feladatokat. Ha pályázati programokban is gondolkodnak, újabb cég jöhet be, vagy az
50 éves SE-ünnepséget is megszervezhetné az új cég. Sokrétű feladatot is elláthat, szinte minden
tevékenységet végezhet, kemény munka, nem egyik napról a másikra oldja meg az önkormányzat
dolgát. Röviden ennyi.
Benei Bertalan polgármester:
Jegyző Úr készített egy listát, a végezhető tevékenységekről, a Teáor-számairól, külön
megjegyezte a közhasznúnak gondoltat, a többi lehet üzleti tevékenység.
Bárdosné Kocsis Éva:
A közhasznú és nem közhasznú tevékenység között az a különbség, hogy nem kell fizetni a
közhasznú tevékenység után, a többi pedig vállalkozási tevékenység. Rövid távon, ha az ÁFA itt
marad, azt pluszként lehet felhasználni.
A folyamat több irányú, ennek a kft-nek a működése nemcsak azon alapulhat, hogy az
önkormányzat legyen a megrendelője, üzleti alapon működik, az önkormányzat egy külső
szállító. Ha az ingatlan fenntartással kezdenek, az indulásnál probléma lehet, mert a takarítás
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bérjellegű, de ha kiszámlázzák, már nem. Az önkormányzat a kft-től bizonyos feladatokat
megrendelhet, de amikor átveszi a dolgozókat, az nem AFA-s tétel, erre nem igaz az ÁFA
megtakarítás, de a beszerzésre igen, a beruházásoknál pedig egyértelmű.
Azt kell eldönteni, hogy milyen tevékenységgel kezdje, mik azok, amiket át tud adni az
önkormányzat a KFT-nek.
Azt javasolja, hogy ez legyen az ingatlan fenntartás, ami könnyebben kezelhető, a többi
konfliktusokkal is járhat, és ismeretes, hogy minden változást nehéz kezelni.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Ez egy önkormányzati fenntartású Kft, és a Kft ezeket a kiadásokat nem fogja kiszámlázni.
Bárdosné Kocsis Éva:
Nem, ez teljesen más, az hogy ki a tulajdonos, ettől független, ténylegesen a számlaforgalom a
döntő.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Ő kimondottan az önkormányzat és a KFt közti pénzátadásra gondolt. Akkor, ha kiegészítő
támogatást igényel az önkormányzat, mindig az önkormányzat működési kiadásait veszik
figyelembe. Azzal egyetért, hogy a bevételhez viszonyítsanak, érdekes, hogy a támogatást
megkapja az önkormányzat, viszont a kiadási oldalon leszámlázva kapják meg.
Bárdosné Kocsis Éva:
Igen, mindenképpen szolgáltatásként kell leszámlázni. Arról is beszéltek, hogy ha elveszik a
feladatot és nem jön a normatív támogatás, az ne kerüljön ki, hanem olyan menjen a Kft-be, ahol
nincs ilyen.
Kocsis Attila képviselő:
Ez egy nagy költségvetésű önkormányzat, de egy-két évvel előre nézve egyre rosszabb helyzetbe
kerülnek az önkormányzatok. Mennyi a megtérülési ideje egy ilyen befektetésnek, vannak-e
költségei a Kft-nek, ügyvezetőt kell kinevezni, akinek van bérköltség és járulékai, százezres
tételek egy hónapban.
Az a kérdése, végzett-e valaki számítást, hogy egy ilyen beruházás mennyi idő alatt térül meg.
Ennek akkor látja értelmét, ha fejlődik a gazdaság és van pénze az önkormányzatnak, akkor
teljesen jogos a felvetés, de egy 260 millió Ft-ból gazdálkodó önkormányzatnál, nincs értelme, a
tényleges dologi kiadásait nézve, hozna-e egyáltalán valamit a konyhára?
Benei Bertalan polgármester:
Nemcsak erről volt szó, hanem az ingatlan működtetéséről, a közintézmények utak, járdák,
átereszek karbantartásáról. A lényege, hogy lehetne a munkaügyi központon keresztül támogatott
munkaerőt alkalmazni, akikkel sok munkát el lehetne végezni, és az ott felhasznált eszközöket is
el lehetne számolni.
Bárdosné Kocsis Éva:
Erre vonatkozó konkrét számítás még nincs, de csak arra, hogy önkormányzati feladatot lásson
el, nagyon nehéz, más területeket is be kell vonni, és ha mást is el tud látni, más vállalkozási
tevékenységet is kellene végezni.
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Benei Bertalan polgármester:
A Vagyonkezelő Zrt Vezetője mondta, hogy állami tulajdonban lévő földterületeket lehet
önkormányzati tulajdonba kérni. Ha megkapják ezek listáját, lehet választani, pl. a megújuló
energia címén.
Bárdosné Kocsis Éva:
Csak önkormányzatra nem szabad alapozni. Más önkormányzattal is beszélgettek, lehet hogy ők
is igénybe vennék egy ilyen Kft szolgáltatását.
Benei Bertalan polgármester:
Lehet, hogy a Kft azt is megtehetné, hogy alvállalkozóval végeztessen munkát.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Itt az önkormányzat végzi az ügyvezetői feladatokat, itt vannak vállalkozók, és az, hogy a
vállalkozás sikere milyen, az a tulajdonoson múlik, ha nem a tulajdonos működteti, fontos, hogy
megfelelő piacot kutasson fel, amiért megéri ezt a kft-t üzemeltetni. A motiváció a pénz, ezeknél
a tevékenységeknél nagyon kevés a pénz, a beruházásokban is, és csak erre építeni, egy plusz
embert alkalmazni, havi viszonylatban nem kevés összeg, jól át kell gondolni.
Bárdosné Kocsis Éva:
Át kell gondolni, és mást is kell csinálni a mai helyzetben, egy ilyen kis önkormányzatnál
valamilyen kitörési pontot találni kell. Ez egy megalapított cég, de ha vállalkozó szemmel el
kezdeni működni, jó lenne. Lehet, hogy a vállalkozások is azt mondanák, hogy ezt a munkát a
Kft-vel csináltatom meg, ha el tudna indulni, mindenképpen egy komoly vállalkozással javasolja.
Benei Bertalan polgármester:
Legelső lehetne az ingatlan bérbeadása, ezt azonnal át lehetne adni.
Bárdosné Kocsis Éva:
Addig amíg a feladat nincs meghatározva, nem lehet pontos számítást végezni, mennyi ennek a
költsége, hány ember kell hozzá, 3 ember jön át, vagy mennyi. Úgy kell az ügyvezetőnek
működni, hogy nyereséges legyen.
Benei Bertalan polgármester:
Az alapító okirat szerint Erdélyi László a Kht ügyvezetője.
Kocsis Attila képviselő:
600 eFt-ot rendel el, és már befizették a 3 millió alapítás 20 %-át.
Benei Bertalan polgármester:
A Kht törzstőkéje 3 millió Ft. Az alapító okirat előírja, hogy pótolni kell az önkormányzatnak.
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
Idéz az alapító okiratból /A társulás esetlegesen veszteséges...)
Kocsis Attila képviselő:
Van-e tapasztalat?
Bárdosné Kocsis Éva:
Abasáron működik egy kht. Az elején voltak nehézségek, a kulcsszemély az ügyvezető. Most
már jól működik, beindítottak vállalkozásokat, nehéz volt az indulás, de működik. 24 településen
nincs önálló kft. Hatvannak van, de nem rég óta. Gyakorlatilag térségi összefogást szeretnének,
lehetne tevékenységet is, most kezd beindulni.
Kocsis Attila képviselő:
Abasáron mióta működik?
Bárdosné Kocsis Éva:
3 éve.
Kocsis Attila képviselő:
Gyakorlatilag átfinanszírozták.
Bárdosné Kocsis Éva:
Nem biztos, hogy az Önkormányzatnak kell finanszírozni, ez megoldható feladat.
Benei Bertalan polgármester:
Amikor a szennyvízcsatornázás elkészült, azt gondolta, hogy a Kht is működtethetné a
szennyvízelvezetést, de végül a Heves Megyei Vízmű kapta meg a jogot.
Bárdosné Kocsis Éva:
Az ő információja szerint csak Abasáron működik ilyen. Vámosgyörkön az egyik vállalkozás
gondolkodik önkormányzati feladatok beajánlásán.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Bármilyen vállalkozás lehetne, aki azt mondja, hogy az önkormányzatnak beajánl valamit.
Bárdosné Kocsis Éva:
Ha az önkormányzatnál vagyunk, aminek az önkormányzat a tulajdonosa, akkor itt nem ugyanaz,
mint a vállalkozók többségénél, mert itt a közhasznúság miatt vissza kell forgatni, itt a falura kell
visszaforgatni a pénzt.
Kocsis Attila képviselő:
Arra van-e valamilyen adat, hogy mibe kerül elindítani egy ilyen céget, az ügyviteli költség, stb.
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Bárdosné Kocsis Éva:
Még nem készítettek ilyet, de ha a kft beindításáról döntenek, üzleti tervet is kell készíteni, és
minden költséget, feladatot hozzá kell tenni, akkor lehet tudni erről, de addig, amíg nem tudják,
hogy pl. az Út a munkához programban is hát embert foglalkoztat az önkormányzat, semmit nem
lehet tudni.
Benei Bertalan polgármester:
Most a leglényegesebb, hogy a Kht-ből Kft- legyen, az alapító okiratát Kft-re alakítani, és ha ezt
június 30-ig nem jelentik be, akkor a cégbíróság ide küldi, hogy megszűnt, ha viszont beküldjük,
akkor élő lesz. A végén kellene a 600 eFt.
Bárdosné Kocsis Éva:
Javasolja, mint külső ember az átalakulást megtenni, következő lépésben pontosítani azokat a
tevékenységeket, amiket végezhet a kft, üzleti tervet készíteni és ezután lehet dönteni. Az
átalakítás fontos, mert akkor törlik a Kht-t.
Kocsis Attila képviselő:
Ennek rengeteg összetevője van, érdemes-e ezzel foglalkozni, ahol milliárdos költségvetés van,
ott igen, ahol sok intézménye van az önkormányzatnak. Mik azok, amik átadhatók, milyen
költséggel, ha óvodát működtet a kft, kiket vesz fel, vagy átveszi a régi dolgozókat, akiknek
végkielégítést kell fizetni, ezek mind költséggel járnak.
Paksi Tamás képviselő:
Jászárokszálláson van ilyen.
Bárdosné Kocsis Éva:
Náluk nem volt végkielégítés, a közalkalmazotti és a munka törvénykönyve alapján
foglalkoztatottak között van különbség, a bértábla kötelező emelése és a nyári szabadságban is
van különbség. Egy változásmenedzselése nagyon nagy munka.
Pontosan kell szabályozni mindent, de ha az önkormányzat a tulajdonosa egy cégnek, fel sem
merülhet, hogy a dolgozója hátrányba kerüljön.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ki kellene számolni, hogy melyikkel járnak jobban, ha a Kht takarít, nem biztos, hogy ezen
nyeresége van az önkormányzatnak, de gyakorlatilag nincs is haszna az önkormányzatnak.
Bárdosné Kocsis Éva:
A tisztítószer biztos ott marad, az 50 eFt is, és más takarítást is vállalhat ez a kft.
Benei Bertalan polgármester:
Pl. vállalhatja az intézmények festését is.
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Bárdosné Kocsis Éva:
Csak úgy lehetséges, ha menedzselik, igazából egészen más szemléletet kell az üzleti szférában
használni.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Mikor alakult a Kht, és pályázati lehetőséget használtak-e?
Benei Bertalan polgármester:
A kht 2001-ben alakult, de nem pályáztak.
Bárdosné Kocsis Éva:
Azon gondolkodik, hogy a SE 50 éves évfordulójára lehetne-e valamilyen pályázatot benyújtani,
szinte ugyanazokra pályázhatnak, mint az önkormányzatok.
Berényi Ildikó képviselő:
Ha csak átalakítanák Kft-re, is elegendő lenne?
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Idén is elküldte a Jegyző Úr, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak. Ennyi ideje van, ez a kht
eddig semmit nem csinált, ő nem hiszi el, hogy ennek a vezetője bármit is tesz. Kizárt dolog,
hogy majd most a kft dolgozik.
Benei Bertalan polgármester:
Az Önkormányzat mindig pályázott, a kht egyszer sem pályázott. Most az ügyvédi költségbe
kerül, hogy ne vesszen el.
Kocsis Attila képviselő:
Az nem hátrány, ha kinyílik a szeme.
Benei Bertalan polgármester:
Ez nem az ügyvezetőn múlik, a Képviselő-testület bármikor rendelkezhet.
Kocsis Attila képviselő:
Elképzelhető, hogy az ügyvezető minden egyes döntése előtt megkérdezi a Képviselő-testülettől,
hogy mit gondol?
Berényi Ildikó képviselő:
Ma egyenlőre csak arról kellene dönteni, hogy legyen-e Kft?
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Bárdosné Kocsis Éva:
Azt kellene megfontolni, eldönteni, hogy az Út a munkához programra van-e személyzet, hogy
ezt a feladatot vagy a kft, vagy az önkormányzat végzi. Itt a döntés abból áll, hogy az
önkormányzat rendelkezik-e olyan apparátussal, hogy ezt is ellássa, vagy átadja a kft-nek.
Benei Bertalan polgármester:
A törvényt megalkották.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Attól is függ, hogy milyen munkára alkalmaznák, ehhez nem kell még egy plusz embert, mert azt
az intézményvezető adja. Ő arról beszél, hogy az önkormányzat intézi a közhasznúakat.
Kocsis Attila képviselő:
Csak az önkormányzati munkára, pénzkidobás.
Benei Bertalan polgármester:
Ha az önkormányzat képes arra, hogy minden intézménye felújítását meg tudja csinálni. A 4.
pontot kihúzni, egyelőre a 600 eFt visszapótlásának nincs jelentősége, majd az üzleti tervhez
kell, így odakerülhet az ügyvédhez, hogy a cég átalakul.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Célszerű a következő ülésen az üzleti tervvel visszatérni, 2009. március 26.-án.
Bárdosné Kocsis Éva:
Körbenéz távolabbi helyeken, hogy hol van ilyen kft, más egyesületek maguk mellett hoznak
létre nonprofit vállalkozásokat. Mindenki előre próbál menekülni. Célszerű megpróbálni egy jó
üzleti tervvel.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A következő ülésre elkészítik az üzleti tervet, megnézik a feladatokat. Kihangsúlyozza, hogy ez
üzleti terv, és a képviselő-testület dönti el, hogy mit szeretne, az intézményekben milyen
változtatásokat akar végrehajtani.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek az atkári Településfejlesztési Gondozási Kht átalakítását, a
határozati javaslat alapján.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az atkári Településfejlesztési Gondozási Kht
átalakítására vonatkozóan - 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
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10/2009 (II. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Atkári Településfejlesztési és Gondozási Kht. átalakításáról
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvényben, Atkár Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete és szervei szervezeti és működési rendjéről szóló 11/2007. (III. 14.) számú
rendelet 10. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, figyelemmel a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban Gt.) 365. § (3) bekezdésében
foglaltakra az alábbi határozatot hozta:
1. Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2001. (IV. 2.) számú
határozatával alapított Atkári Településfejlesztési és Gondozási Közhasznú társaság
cégformáját és elnevezését átalakítja. A társaság új neve: Atkári Településfejlesztési és
Gondozási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza az Atkári Településfejlesztési és Gondozási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a cégbíróságnál kérje a Atkári
Településfejlesztési és Gondozási Közhasznú társaság nonprofit gazdasági társaságként
történő nyilvántartásba vételét az 1. pontnak megfelelően.
Felelős:
Határidő:

Erdélyi László ügyvezető
60 napon belül

3. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy az alapító okirat
módosításának tervezetében közhasznúsági célként a települési önkormányzat tulajdonában
lévő ingatlanvagyon célszerű és hatékony üzemeltetését jelölje meg és az
Főtevékenység:
a.
Szennyvíz-, hulladékkezelés, településtisztasági szolgáltatás
További tevékenységek:
b.
Növénytermelési szolgáltatás
c.
Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése
d.
Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés
e.
Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése
f.
Egyéb speciális szaképítés
g.
Egyéb vendéglátás
h.
Közétkeztetés
i.
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
j.
Tűzvédelem
k.
Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
l.
Szociális ellátás elhelyezés nélkül
m.
Szennyvíz gyűjtés-,kezelés
n.
Hulladékgyűjtés, - kezelés
o.
Művészeti kiegészítő tevékenység
p.
Könyvtári, levéltári tevékenység
q.
Múzeumi tevékeység, kulturális örökség védelme
r.
Sportlétesítmény működtetése
s.
Ingatlan kezelés
Felelős:
Határidő:

Erdélyi László ügyvezető
60 napon belül

4. A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt és a polgármestert, hogy a Képviselőtestületnek a Kft. üzleti tervét terjesszék elő.
Felelős:
Benei Bertalan polgármester, Erdélyi László ügyvezető
Határidő: 2009. március 26-i Képviselő-testületi ülés
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Bárdosné Kocsis Éva távozik az ülésről.
Benei Bertalan polgármester 10 perc szünetet rendel el.
Szünet után a Képviselő-testület folytatja munkáját.
Benei Bertalan polgármester:
A belső ellenőrzési megállapodást terjeszti a Képviselő-testület elé. Ma a Kistérség ülésén is
ezekről a megállapodásokról volt szó.
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ez nemcsak az önkormányzat költségvetési szerveire terjedhet ki, hanem a Kft-re is, ott a
kistérség ezen belső ellenőrzés keretében tudja gyakorolni. Felhívja a Képviselő-testület
figyelmét, hogy ez is egyfajta visszacsatolást jelent a működésben.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolja a Képviselő-testületnek a belső ellenőrzési megállapodás elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a belső ellenőrzési megállapodásra vonatkozóan
- 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
11/2009 (II. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Belső ellenőrzési megállapodás módosítása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat belső ellenőrzésre
vonatkozó együttműködési megállapodások módosítására” című előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselőtestület elfogadja a határozat 1. mellékletét képező együttműködési
megállapodást, felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az együttműködési
megállapodások aláírására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a döntésről – jelen határozat
megküldésével – tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásának
Munkaszervezetét.
Felelős: Benei Bertalan polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: azonnal

Dr. Jakab Csaba Jegyző:
A közbeszerzési szabályzat módosítását terjeszti a Képviselő-testület elé. A mellékletben, a
költségvetési törvényben szerepelnek az értékhatárok, amiket figyelembe kell venni egy-egy
beruházásnál. A 2009-es törvény meghatározta ezeket az értékhatárokat. Idén annyiban
módosult, hogy két részre osztották az évet, március 31.-ig és április 1.-től kétféle értékhatárt és
eljárási rendet kell figyelembe venni. Ennek megfelelően készült el a táblázatokból is kettő.
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
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Kérdés, hozzászólás:
Király Sándor képviselő:
A szolgáltatásoknál nettó 25, bruttó, a többinél 20 % van, mi az a 31,25 %?
Dr. Jakab Csaba Jegyző:
Rosszul szoroztak, ez 30 %. Ezekben a táblázatokban a nettók a biztosak, most is terveznek
módosítást, és mindent nettó módon kell kiszámolni.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a közbeszerzési szabályzat módosítására vonatkozó
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát a közbeszerzési szabályzat módosítására
vonatkozóan 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
12/2009 (II. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Atkár Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata módosítása
1. Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2005. (V. 25.) számú
határozatával elfogadott, Atkár Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának a
közbeszerzési értékhatárokat tartalmazó mellékletét jelen határozat mellékletével
módosítja.
2. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy módosítást a közbeszerzési
szabályzaton vezesse át és szerkessze egységes szerkezetbe.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
15 napon belül

Dr. Jakab Csaba jegyző:
A 2009. évi közbeszerzési tervet terjeszti a Képviselő-testület elé.
2008-ban is ugyanezzel a tartalommal fogadta el a Képviselő-testület a tervet, viszont a pályázat
elhúzódása miatt nem tudták használni. A közbeszerzési terv alapján tájékozódhatnak, hogy
milyen közbeszerzések vannak erre az évre, de ettől eltérően is lehet közbeszerzési eljárásokat
kiírni, csak azokat folyamatosan fel kell tüntetni a 2009-es tervben. A tervet közzé kell tenni.
Hogy miért néz ki úgy a mostani terv, mint a tavalyi, erről Polgármester Úr többet tudna
mondani.
Kérdés, hozzászólás:
Benei Bertalan polgármester:
Ma kaptak értesítést a NORDA-tól, hogy az ÉMOP 3.1.3. belterületi utak felújítására,
korszerűsítésére benyújtott pályázatuk nyert 27 millió Ft-os támogatást. 10 munkanapon belül
részletes tájékoztatót küldenek, hogy mik a további lépései az Önkormányzatnak.
Munkáltatóként Gulyás Szabó Györgynét írásbeli dicséretben részesíti a fenti pályázat
megírásáért, hiszen a környékbeli önkormányzatok polgármesterei is pályáztak, mind pályázatíró
céggel készíttették el a pályázatukat többszázezer Ft-ért. Markaz Önkormányzata, pl. 75 pontot

54
kapott a pályázatért. Kíváncsi lenne, hogy Atkár pályázata hány pontos lett, ha csak ők nyertek a
környéken.
Paksi Tamás képviselő:
Konkrétan milyen munkákról van szó?
Benei Bertalan polgármester:
Kátyúzásról, alap- és kopó réteg felvitele, útpadka építésről. A Mórizs Zs. utat is felújítják.
Paksi Tamás képviselő:
Milyen szélességben?
Benei Bertalan polgármester:
A tervező lemérte a teljes szilárd útszélességet, és az alapján tervezte meg.
Hasznosi Árpád képviselő:
A Kertalja úton a járdáig tart az út? A beruházás jellegénél is ott van a Kertalja út?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Igen, de nem gépelték oda.
Paksi Tamás képviselő:
A Kertalja útnak adnak egy lejtést?
Benei Bertalan polgármester:
Igen, úgy állítják majd be, hogy a nagyárokba folyjon a víz.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
A Kertalja út Jókai és Dobó út közötti szakaszán nem válik el az út és a járda, nem lehetne itt is
egybeépíteni?
Benei Bertalan polgármester:
Itt is úgy kellene eljárni, mint az Arany János útnál, egybe, és egy csíkkal elválasztani az utat a
járdától. A Kertalja úttal az a baj, hogy amikor építették az utat, nem készült tükör, csak az útra
rátették a követ, a házak lent vannak, és ha még rátesznek az útra, ez még lejjebb lesz.
Az Arany János út felújításakor ígéretet kapott arra, hogy a Virágüzlettől a Rákóczi útig felújítják
a járdát, de közbe jött az ősz, de most addig üti a vasat, amíg ez el nem készül.
Javasolta a Képviselő-testületnek a 2009. évi közbeszerzési terv elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a 2009. évi közbeszerzési terv elfogadására
vonatkozóan - 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
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13/2009. (II. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Atkár Község Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési terve
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX törvény 5. §-a és Atkár Község Önkormányzata 22/2005. (V. 25.)
Kt. határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzata 3. §-a alapján e határozat
melléklete szerint állapítja meg az Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervét.
Felelős: Végrehajtásért: Benei Bertalan polgármester
Határidő: 2009. december 31.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a közbeszerzési tervet a
község honlapján tegye közzé.
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 8 napon belül
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az Önkormányzat Minőségirányítási Programjának módosítására vonatkozó javaslatot terjeszti a
Képviselő-testület elé.
A módosítást a közalkalmazotti törvény 2009. január 1-jétől hatályos változásai teszik
szükségessé. A közoktatási törvény alapján a 2008-2009. tanévtől kezdve kell olyan tervet
készíteni, ami a minőségirányítási tervhez kapcsolódik, annak teljesítését segíti elő. Ez a terv a
mostani tanév lezárásától kezdve folyamatosan meg fog jelenni a képviselő-testület asztalán is,
hiszen a fenntartó ezeket jóváhagyja, nyilvánosságra hozza. Az előterjesztés végén, a június 25-i
ülés lesz az, ahol elsőként tud érdemben tárgyalni a végrehajtásról. Eddig mérések igazolták,
ahol szükséges volt, ott készült terv, és nem volt szükség fenntartói intézkedésre.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Jegyző Úr beszélt az intézményi minőségirányítási program éves értékeléséről, ezt az Iskolákban
4 évente el kell készíteni, ebben az évben a június 25-i ülésen terjeszti a Képviselő-testület elé.
Az intézményi OMIP része az intézményvezetői önértékelés, erről több szakemberrel is
konzultált, mivel nem tudja van-e értelme annak, hogy 5 évről legyen négy összegzés.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ha a Képviselő-testület összegezni tudja az évenként elhangzottakat, és ha négy évre
visszamenőleg egymás mögé rakják ezeket a beszámolókat, kialakul bennük is egy kép, és ki
tudják alakítani a véleményüket.
Ciklus végén azokra az értékelésekre fog támaszkodni, amelyek tanév végén megszülettek. Hogy
legyen-e összesítés, vagy a képviselők döntsenek, összesítsenek ők, ő nem ragaszkodik ahhoz,
hogy egy 5. értékelés is szülessen.
Kocsis Attila képviselő:
Gyakorlatilag ugyanaz lenne, amit már egyszer láttak.
Berényi Ildikó képviselő:
Az intézményvezetői pályázat első része tartalmaz bizonyos vezetői munkáról szóló értékelést.
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Bartókné Lukács Irén képviselő:
Április 15-ig kell egy összegzés, és az intézményvezető minősítését is el kell készíteni a tanév
vége előtt, abban az esetben, ha lejár a kinevezés.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A közoktatási törvényben előírt minősítésről az önkormányzati minőségirányítási programban
kell rendelkezni, amelyben összhangba kell hozni a minősítésre vonatkozó előírásokat.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Tanév végén készítik el a beszámolót, illetve a pedagógus-értékeléseket, és ehhez a különböző
dokumentumokat is bele kell venni, pl. a kérdőíveket, önértékelő lapokat, stb.
A munkáltatónak kell az értékelő lapot kitölteni, az intézmények elemzése benne van a
pályázatban is.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Véleménye szerint az önkormányzat minőségirányítási programját összhangba kell hozni az
intézményi programokkal, javasolja, hogy ezt a következő ülésen tegyék is meg.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Kérdezi a Jegyzőtől, hogy az értékelő lapok kitöltése csak szakértővel történhet?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Erre még nem tud konkrét választ, nem valószínű, hogy szakértői munka kell.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ezeket a mérőlapokat már szeptemberben elkészítették, gyakorlatilag egy mondat van az
indoklásra. Az első rész a négy év beszámolója, és ha a képviselő-testület úgy látja, hogy nem
elég az éves beszámoló, akkor külön is értékelnek.
Benei Bertalan polgármester:
Ha ez nem törvényi előírás, akkor lehet módosítani.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
A régi ellenszenvet, meg mindent félretéve, Nagyné Seres Magdolna a megyében a legnagyobb
szakértője ennek a minőségirányítási programnak. Itt dolgoztak még, amikor az iskola első
minőségirányítási programja elkészült.
Kocsis Attila képviselő:
Javasolja, hogy ha olyan szabályokról beszélnek, amelynek a betartása nem kötelező, akkor ne
legyenek ilyenek, ne fizessenek érte.
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Benei Bertalan polgármester:
Ha a Képviselő-testület döntésén múlhat, akkor egyszerűsíteni kell.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Mindez a következő ülésen kiderülhet.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek az Önkormányzat
módosítására vonatkozó javaslat elfogadását.

Minőségirányítási

Programjának

A Képviselő-testület Atkár Község Önkormányzati Minőségirányítási Programjára vonatkozó
javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
14/2009 (II. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: ÖMIP felülvizsgálata
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja Önkormányzati
Minőségirányítási Programját a közalkalmazotti törvény 2009. január 1-jétől hatályos
változásaival összhangban.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a módosításra javaslatot dolgozzon ki és
terjessze be a Képviselő-testület elé elfogadásra.
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 2009. március 26.

Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Főiskola ingyenes számítástechnikai oktatást tartana a
Művelődési Házban. Az oktatás gyakorlati részét az Általános Iskola számítástechnikai termében
végeznék.
Ezt megelőzően Sike Zoltán pedagógus is megkereste egy kérelemmel, a számítástechnikai terem
használatára vonatkozóan.
Az a meglátása, hogy aki a Főiskola által felajánlott oktatásra jelentkezik, jöjjön és tartsák meg,
Sike Zoltán alkalmazkodni fog ehhez, reméli a két oktatás nem fogja akadályozni egymást.
Ha viszont Sike Zoltán szervez ilyen oktatást, legyen, de az önkormányzat csak a termet
biztosítsa a számára.
Ismerteti a kérelmet.
Kérdés, hozzászólás:
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ő beszélgetett Sike Zoltánnal a kérelméről, de ő ezt a cserekereskedelmet nem tartja annyira
helyesnek. Ő azt mondta neki, hogy állítson ki számlát arról, amit ő végez, ugyanakkor a bérleti
díjban állapodjanak meg, ő ezt tartaná ferr dolognak.
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Benei Bertalan polgármester:
Őt zavarja az, hogy Sike Zoltán 2005-től olyan szolgáltatásokat végez, amikért nem kért semmit.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Az iskolában nincs rendszergazda, és ha probléma van, azok, akik értenek hozzá megjavítják, de
azért olyan nagy dolgot nem csinált, az igaz, hogy sok segítséget kér tőle az Iskola.
Benei Bertalan polgármester:
Milyen összegű bérleti díjat állapítsanak meg?
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ennél figyelembe kell venni, hogy az Internet ingyenes.
Kocsis Attila képviselő:
Ezen kívül azt is látni kell, hogy a gépeknek is van bérleti díja, és hogy mi kerül rá a gépre, vírus,
pl. nem mindegy.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ha ezt a tanfolyamot Sike Zoltán vezeti, ő a felelős, de ha a Főiskola is tart képzést, ki biztosít
arról, hogy ott is lesz felelőse.
Kocsis Attila képviselő:
Szerinte Sike Zoltán nem is annyira az atkáriaknak akarja ezt a tanfolyamot.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Amiatt is jó lenne ez, hogy akkor más fgluból is jönnének ide.
Benei Bertalan polgármester:
Készítsenek szerződést a meglévő terembérlet alapján.
Kocsis Attila képviselő:
Szerinte ha egy termet bérbe adnak, ami tele van gépekkel, nemcsak terembérletet kellene
számolni.
Benei Bertalan polgármester:
Akkor járjanak utána, hogy mennyi bérleti díjat lehet kérni egy ilyen teremért, amelyben a
számítógépeket is használják. Szerinte elviekben nem lehet akadálya az ilyen bérletnek, csak meg
kell határozni a terem- és géphasználat díját.
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Kocsis Attila képviselő:
Igazat adok az Igazgató Asszonynak, hogy a cserekereskedelem nem megfelelő ebben a
helyzetben.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A Képviselő-testület nem döntött a kérelemről, a következő ülésen visszatérnek rá.
Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a falunapra önrész nélküli pályázati kiírás jelent meg.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel a 2009. augusztus 20-i falunapi pályázat
benyújtására
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát a 2009. évi falunapi pályázatra vonatkozóan 9 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:ű
15/2009 (II. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Falunap pályázat 2009
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a falunap pályázat
benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a 2009. augusztus 20-i II. Atkári
Szőlő és Bornap támogatására pályázatot nyújtson be a Földművelődési és
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: 8 napon belül
Kocsis Attila képviselő:
Bejelenti, hogy a Dózsa György úton lakók szóvá tették, hogy sokan betömik az árkokat.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az lenne a jó, ha a csapadékvíz elvezetési terv megvalósulhatna.
Benei Bertalan polgármester:
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, és az ülést 19.55
órakor bezárta.
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