
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 26.-án 

/csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.  

 

Az ülés helye:            Községháza tanácskozó terme 

 

Jelen vannak   :  Benei Bertalan polgármester, 

 Bartókné Lukács Irén, Berényi Ildikó,  

 Hasznosi Árpád, Király Sándor,  

 Kocsis Attila, Pesti Jánosné képviselők 

   

Távolmaradását Fülöp Lászlóné, alpolgármester 

bejelentette: Benei Kálmán Paksi Tamás képviselők. 

  

Meghívottak:  Dr. Jakab Csaba, jegyző, 

 Gulyás Szabó Györgyné, Műv.Ház és Könyvtár igazgató 

 Tóth Gáborné, igazgatási előadó 

Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó 

 

 

I. NAPIREND ELŐTT: 

 
Benei Bertalan polgármester: 

 

Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, és a meghívottakat. 

 

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselő-

testületből 7 fő jelen van. 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt meghívóban közölt napirendi pontokat 

tárgyalják meg.  

Javaslatot tett a meghívóban közöltektől eltérő sorrendben megtárgyalni a napirendeket. 

Elsőnek a bejelentések, indítványokat javasolja megtárgyalni, ezután az 1-4. napirendeket. 

 

Kérdés, hozzászólás: nem volt. 

 

Miután más napirendi javaslat nem volt, a javaslatot – határozathozatal nélkül –7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat 

tárgyalja meg: 

NAPIRENDEK 

 

Tárgy: Előadó: 

 

1.) Bejelentések indítványok. 

 

2.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló, többször  Benei Bertalan 

módosított 7/2008. (I. 30.) számú rendeletének módosí- polgármester 

tásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása és jóváhagyása. 

 

3.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról. Dr. Jakab Csaba 

 jegyző 
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4.) A 2009/2010-es tanévben indítható osztályok és napközis,  Bartókné Lukács Irén 

tanulószobai csoportok számának meghatározása igazgató 

 

5.) A 2009/2010-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számá-  Berényi Ildikó 

nak meghatározása.- óvodavezető 

 

 

 

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: nem volt. 

 

A Képviselőtestület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 

átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, valamint a polgármester 

munkájáról szóló jelentést - határozathozatal nélkül –7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

 

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

1. Bejelentések, indítványok 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A hidegre tekintettel időszakosan be kellene zárni a Művelődési Házat. Benei Kálmánnal 

kérdezték, válasz: parkettának kell 23 C, akkor most mi van. Milyen kártérítést igényel, lehet 

fellépni a felelőssel szemben. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Most nem megy 20 fok alá a hőmérséklet, már nincs tél. 

Főleg a rendezvények éjszakáján fűtöttek. 

Már a szabályozást is eltörölték, ami előírta, hogy ki fűthet. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

6/1997. IKM rendelet van (munkaügyi felügyelőség) 

Az IKM rendeletben szerepel a kazánfűtő. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Nem kell képesített fűtő. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Mindenki nagykabátban vacsorázott szombaton a Művelődési Házban. 
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Király Sándor képviselő: 

 

150 q lignit volt felajánlva. Miért nem kellett? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Nem szállították ide. Gondolta, nem tart sokáig ez a gázórás probléma, máskor i8s volt már és 

napokon belül visszaállt a szolgáltatás. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Nem egyenes válaszok. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Vésztartaléknak nem lett volna rossz a lignit. El lehetne vésztartaléknak tárolni. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Bordák József a szociálisan rászorultaknak ajánlotta fel, nem az önkormányzatnak. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Az Egyesület minden ajánlását betartotta még eddig, köszönetet még nem kaptak érte. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Az 5/1997. (III.7.) rendeletet megtalálta, de ez az önkormányzatra nem terjed ki. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Levelezési dologhoz: 20 éve képviselő, amikor az a legnagyobb ellenzékkel dolgoztak, akkor 

sem volt szokás (levél, iktatás) Jegyző ezzel tölti az idejét. Fontosabb dolgoktól veszi el az 

időt. Ő tudja a jegyző, hogy dolgozik, aki nem tudja, vagy hiszi az...Bárhol lenne 

munkahelye, örömmel fogadnák. 

 

Kocsis Attila képviselő. 

 

A szocialista kormány sem változtatta meg az önkormányzati törvényt0. Csak a törvényes 

jogával élt, nem többel. Csak az a cél, felhívja a figyelmet, a hivatalban is történnek 

hiányosságok. Nem egyenesen mennek a dolgok, nem kapott konkrét válaszokat. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Nagyon negatív hangulatba csapott ez az ülés. Polgármester nem említette, hogy volt az 

iskolában március 15-én. Nagyon rosszul esik. Csak a negatív dolgokról esik szó, az iskolával 

kapcsolatban. A pozitív mindig kimarad, pl. a helyi pályázat, amit nem kellett megfizetni. Sok 

önk. örülne, ha ilyen iskolája lenne. Neki még senki sem gratulált. Örül, hogy kiosztotta a 

2007-es szakértői véleményeket, amitől nagyon félt. Semmivel sem rosszabb az iskoláé, mint 

a többi intézményé. Köszöni, hogy kiosztotta. A két intézményvezetőnek gratuláltak azért a 

sok hiányossághoz. Itt kezdődik a hozzáállás, és ez már folyamatos. Együtt kellene kidolgozni 

az ÖMIP-et, közös munkával lehet csak előbbre jutni. Nem szégyen tőle kérdezni. Levelezni 

felesleges. Senki nem kérdezte meg miért nem volt intézményvezetői? 

Mindig a Müv.házzal foglalkoznak, azt, hogy az iskola mennyi mindent vett az alapítvány. 
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Miniszteri dicséret van, művelődési ház vezetőjének nincs, dicsérheti a polgármester, az nem 

jelenti ugyanazt. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Ő is örül, hogy kiküldték a szakértői jelentéseket. Tele van hibával. Nem tudják leírni a 

település nevét. Azt sem tudják miről írtak. Bármit leírhattak volna, de nem így. Ha hibák ki 

vannak domborítva= megvan a pénz. "Ingyenes tanuló..." Ilyen rossz és hibás. Az óvodáé és a 

művelődési házé is. Ennél jobb bizonyíték nem kell, hogy a kérésnek megfelelve készítették 

el a szakértői véleményt. Ezért kifizettek nyugodt szívvel 400 eFt-ot. Vezetőként minősíti a 

polgármestert és a jegyzőt is, hogy ezért fizettek. Ennek is az lesz a vége, mint minden 

másnak, már nem lehet mit csinálni. 

 

Más: miért nem történt az óvodában a vizsgálat. Költségvetés-tervezés nem a testület feladata. 

Aki tervezi, az figyeli a jogszabályokat, vannak neki főnöke, annak nem főnöke. Jegyzőnek 

kellett volna felhívni a 2006-ban végzendő feladatra, van rá fedezet vagy nincs, ezt kellett 

volna eldönteni a Képviselő-testületnek. 

Ha ez első levélben leírja az egyenes választ, akkor nincs két levél. Nem szégyen kérdezni 

igazgató asszonytól, nincs árnyékra vetődés. Versenyszféra példálózás. 

Lehet hívni szakértőt, de már most van írás arról, hogy milyen a fenntartó hiánya. Talán nem 

erőből kellene, rengeteg pénz lehet spórolni egyeztetésekkel.  

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Jó lenne, ha nem ezekkel töltenék az időt. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A kritika mindig feleslegesen töltött idő számotokra. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Bérleti díjak tervezése, okafogyottá vált a költségvetési rendelet elfogadásával. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Költségvetési koncepció 10. oldal. Önkormányzat anyagi helyzetét figyelve és a piaci 

helyzetet, nem ez túl ..... 

Piaci és inflációs folyamatot figyelve javasolja az emelést. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

3 bérlő is tartozik már. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

220 Ft/komfortos, nem komfortos:  

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Javaslat, összkomfortos: 320 Ft /m2, komfortos: 240 Ft/m2 
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Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Beszélt a családokkal, hogy ha nem fizetnek, felmondják a szerződést. Orvosi lakásban 

tervezik-e a vegyes fűtésre való áttérést. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Javasolja a "szolgálati" jelzőt törölni. 

 

Tóth Gáborné igazgatási előadó: 

 

De a lakásokban csak szociálisan rászorultak laknak. 

 

Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 

 

Tervezik-e a két kategória szétválasztását (alkalmazotti és idegen) külön főkönyvi számra kell 

könyvelni. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Kártyás órákat javasol felszerelni. 

 

Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 

 

Víz, csatorna, bérleti díj, a tartozás ezekből tevődik össze. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek az önkormányzati bérlakás bérleti díjára vonatkozó 

javaslatok - 2009. április 1.-től - komfortos 240 Ft/m2, összkomfortos 320 Ft/m2 - 

elfogadását. 

 

Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: 

 

A bizottság egyetért a javaslattal, és a Képviselő-testületnek is javasolja elfogadásra a javasolt 

díjakat. 

Bizottság jegyzőkönyvi kivonata mellékelve. 

 

A Képviselő-testület az elhangzott javaslatokat - a lakások bérleti díjára vonatkozóan - 7.igen 

szavazattal, nem szavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 

 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

 

3/2009. (III. 26.) 

 

R E N D E L E T E  

 

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ 

SZOLGÁLATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL SZÓLÓ 

6/1995. (III. 29.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

(melléklet szerint) 
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3.) Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet-tervezet 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 

Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi bizottság elnöke: 

 

A bizottság megtárgyalta a rendelet-módosítási tervezetet. A bizottság egyetért, és javasolta a 

Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Berényi Ildikó, Szociális és Művelődésügyi Bizottság Elnöke: 

 

A bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és javasolja módosítani a 15. § (4) 

bekezdésének c,d, pontjait: 180-220, 180-250., valamint a 19. §. A) pontjának 160 %-180 %-

ra, 210 %-220 %-ra, és a 22. §. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Harmatné és Márkusné nem vállalja, ők a jelzőrendszer segítői 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Gyöngyösön kell igényelni, képújságon van információ, plusz szórólapon is írt már róla. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a rendelet-tervezet elfogadását a módosításokkal együtt. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a szociális rendelet-tervezetre vonatkozóan – 

7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 

 

 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ 

RENDELETE 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 
Melléklet szerint 

 

- Atkár Község Önkormányzata 2009. évi közfoglalkoztatási tervének jóváhagyása 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

A szociális bizottság megtárgyalta a tervet, javasolja elfogadásra. 

 

Az intézmények leadták az igényüket. Ki koordinálja majd a munkásokat? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A Munkaügyi Központ véleményezte a közfoglalkoztatási tervet, javasolja elfogadásra. 



 66 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a közfoglalkoztatási tervre vonatkozóan – 7 

igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2009 (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Atkár Község Önkormányzata 2009. évi közfoglalkoztatási tervének jóváhagyása 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A § (1) bekezdése alapján Atkár 

Község Önkormányzata 2009. évi közfoglalkoztatási tervéről szóló előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Atkár Község Önkormányzata 

2009. évi közfoglalkoztatási tervét elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét a Közfoglalkoztatási tervben 

foglaltak végrehajtására. 

 

Felelős:   Benei Bertalan polgármester 

Határidő:  2009. december 31. 

 

A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a Közfoglalkoztatási tervet küldje 

meg a Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális Igazgatósága 

Államháztartási Iroda részére. 

 

Felelős:   Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő:  8 napon belül 

 

 

 

- Út a munkához” programban foglalkoztatottak munkáltatói és irányítási jogairól 

Határozati javaslat jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Ki szabályozza le a munkaerő alkalmazásával, adminisztrációs feladatok végzését. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Az egészségügyi vizsgálatok központilag mennek 3 oldalú szerződéssel. 

Legyen munkafelügyelő, munkaköri leírás, meg kell határozni, ki legyen a munkahelyi 

vezető. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Ha április 1.-vel indul a program, mikortól lesz működő? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Április 15.-től indulhat érdemlegesen.  

Munkahelyi vezető az intézményvezető. 
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Javasolta a Képviselő-testületnek az Út a munkához” programban foglalkoztatottak 

munkáltatói és irányítási jogairól szóló javaslat elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az Út a munkához” programban 

foglalkoztatottak munkáltatói és irányítási jogaira vonatkozóan - 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

17/2009 (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: „Út a munkához” programban foglalkoztatottak munkáltatói és irányítási 

jogairól 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 

 

Az elfogadott közfoglalkoztatási terv alapján az intézményvezetők a 

munkaerőigényüket létszám és várható foglalkoztatási időtartam alapján a 

polgármesternek jelentik be. A közfoglalkoztatottak munkáltatói jogköreit a 

polgármester gyakorolja, de az intézményvezető rendelkezik irányítási-utasítási 

jogkörrel. A munka elvégzését az intézményvezető köteles a polgármesternek 

bejelenteni és az irányítási-utasítási jogot a polgármesternek visszaadni. 

 

Felelős:   intézményvezetők 

Határidő:  folyamatos 

 

 

- Az állattartás helyi szabályairól szóló 10/2004. (IV. 14.) számú rendelet módosításáról. 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 

Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi bizottság elnöke: 

 

A bizottság megtárgyalta a rendelet-módosítási tervezetet. A bizottság egyetért, és javasolta a 

Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Sok állatot tartanak a szomszédban. (Fő út 2.) 

Tartsák zárt épületben a sok féle állatot. Elég bűzös az átemelő szivattyú önmagában is. Kint 

is, bent is bűz van. A szomszéd építsen állattartásra alkalmas épületet. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Van erre megfelelő vegyszer. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Meg kell vizsgálni az állattartás körülményeit. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta az állattartási rendelet-tervezet elfogadását. 
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az állattartási rendelet módosítására 

vonatkozóan – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az 

alábbiak szerint: 

 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

5/2009. (III. 26.) SZÁMÚ 

RENDELETE 

 

AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 10/2004. (IV.14.) 

SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
Melléklet szerint 

 

 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Útpályázat: banknál nyitni kell számlát, az önrészt oda kell utalni. Van a költségvetésben 3,1 

millió Ft, azt kellene oda tenni. 

 

A Képviselő-testület az önrészre vonatkozó bankszámlanyitásra vonatkozó javaslatot 7 igen 

szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2009 (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Kertalja, a Kossuth, a Dobó, a Jókai és a Móricz Zsigmond utcák 

útfelújítására pályázat benyújtásáról szóló 28/2008. (III. 26. ) és 61/2008. (VII. 9.) 

számú határozat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉMOP-2007-3.1.3. számú 

pályázati kiírás támogatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Kertalja, a 

Kossuth, a Dobó és a Jókai és Móricz Zs. utcák útfelújítására pályázat benyújtásáról 

szóló 28/2008. (III. 26. ) és 61/2008. (VII. 9.) számú határozatát módosítja és 

egységes szerkezetű szövegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

„Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Magyarországi 

Regionális Operatív Program Vidékfejlesztési programot kiegészítő 

településfejlesztés c. pályázati felhívására (Kódszám: ÉMOP-2007-3.1.3.)  

pályázatot nyújt be az Atkári Községi Önkormányzat tulajdonát képező belterületi  a 

437/2 hrsz-ú Kertalja utca Kossuth utcától Móricz Zsigmod utcáig terjedő 

szakaszának, az 534 hrsz-ú Kossuth utca, az 598 hrsz-ú Dobó utca, a 662 hrsz-ú 

Jókai utca és a 437/1 hrsz-ú Móricz Zsigmond utca útburkolat felújítási 

munkálatainak támogatására. 
 

A Képviselő-testület vállalja, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében  

3 100 525 Ft összeget biztosít. 
 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 

 támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, 

 a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 90 %-a 
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 A projekt megvalósítására a pályázónak a támogatási szerződés megkötését 

követően maximum 24 hónap áll a rendelkezésére. A pénzügyi elszámolás 

benyújtásáig a projektet fizikailag is be kell fejezni. 

 A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (kifizetési kérelem) 

benyújtásának végső határideje az utolsó eszköz beszerzéséhez kapcsolódó pénzügyi 

teljesítést követő maximum 90. nap, de legkésőbb a támogatási szerződés aláírását 

követő 24. hónap vége, vagy 2010. december 31. (a két időpont közül a korábbi). 

 

- A Képviselő-testület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a pályázatot az előírt 

mellékletekkel küldje meg a pályázatot kiíró Észak-magyarországi Regionális 

Fejlesztési Ügynökség Kht. (3523 Miskolc, Széchenyi u. 107.) részére a pályázatban 

előírt mellékletekkel. 
 

Felelős:   Benei Bertalan polgármester 

Határidő: 2008. április 21. 
 

- A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a 2009. évi költségvetés 

tervezésekor a fenti összeget vegye figyelembe. 
 

 Felelős:     Dr. Jakab Csaba jegyző 

 Határidő:   2009. és 2010. évi költségvetés előterjesztése” 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási 

szerződés előkészítésére és megkötésére. 

 

Felelős:   Benei Bertalan polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő: 30 napon belül 

 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Az útfelújításokat követően jó lenne, ha legalább 5 évig nem bontanák fel közművesítés miatt 

az utakat. A Kertalja úton Kádár Tibor ingatlanáig 1-2 kocsi követ kellene lerakni. 

 

Hasznosi Árpád képviselő: 

 

A beállások hogyan vannak? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Beállások mindenhol megvannak. 

 

Javasolta, hogy a felújítandó utcák lakóit értesítsék ki arról, hogy 5 évig nem lehet majd 

felbontani az úttestet. Közműbekötésekre az Önkormányzat az utak műszaki átadásától 

számított 5 évig engedélyt nem ad ki.  

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az útfelbontásra vonatkozóan – 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

19/2009 (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Útfelbontási tilalom Jókai, Dobó, Kertalja, Kossuth és Móricz Zsigmond 

utcákban 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
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Az ÉMOP 3.1.3 jelű pályázatból megvalósítandó Jókai, Dobó, Kertalja, Kossuth és 

Móricz Zsigmond utcák felújítását követően, a műszaki átadástól számított öt éven belül 

az úttest felbontására az önkormányzat utólagos közműbekötés céljából engedélyt nem 

ad. 

 

Amennyiben utólagos közműbekötésre kerül a sor, azt 2009. július 1.-jéig el kell végezni, 

és helyre kell állítani. 

 

A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a tilalomról értesítse az 

érintetteket. 

 

Felelős:   Benei Bertalan polgármester 

Határidő:  8 napon belül 

 

 

SZÜNET 

 

Benei Bertalan polgármester javaslata: 

 

Nagy Józsefné, Annus nénire 1 perces néma tisztelgéssel emlékezzenek. 

 

 

- Közalkalmazotti minősítés: 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Át kell dolgozni az ÖMIP-et, minősítő lap átemelve a Kt-ből. Kinevezés 2. oldal.  

Ktv. 40. §. (5) munkáltatói jogkör gyakorlójának a feladata a minősítés. Jogértelmezést kért, 

válasz nem érkezett. Kéri a Képviselő-testület segítségét. Javaslatot kér a lebonyolításra. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

2007-ben kiegészítették az IMIP-et a pedagógusok teljesítményértékelésével. Ezt az ÖMIP-

nél is el kellett volna végezni 2008-ban. Iskolánál elkészült. Értékelés 2 részéről – 

önértékelés, - intézményi értékelés, ez adja a minősítést – 3 fokú skála. 

 

2008-2009. január 30-ig. 

Értékelők szabályzata, értékelés szempontjai. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

ÖMIP-ben 2007-ben az irányzatok kerültek lefektetésre. 

 

Berényi Ildikó képviselő. 

 

Elvek, váz ugyanaz a két intézménynél, de az indikátorok lehetnek ugyanazok. 5 fős team 

dolgozhatna ezen. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Kollégák 5 intézményben segítettek, itthon is megcsinálták volna, de e helyett megvették. 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Belső segítséggel üljenek össze és dolgozzák ki. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Ha együtt sikerül kidolgozni, akkor folyamattá válik. Rendszerbe bele kell látni. Evidencia 

volt a munkafolyamat. 

Az ÖMIP nagyon általános, de az intézményeké sokkal részletesebb. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

De az Önkormányzat inkább fizetett, minthogy a helyiekkel készíttesse el. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

4 év múlva lehet, hogy a sajátjuk is hiányosnak tűnik. Kötnek-e most határidők? 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Igen, április 30. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő 

 

Nem kell 4 évet várni, az első értékeléskor kiderül, hogy jó-e. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Két ülés között kellene összeülni. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Jövő héten szerdán megfelelne? 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

A kinevezését nem kellett volna szétküldeni. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Javasolja az adatvédelmi biztos honlapját olvasni. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Kérdezi Kocsis Attila képviselőt, hogy a Jegyző Úrhoz írásban benyújtott kérdéseire kapott 

válaszokat elfogadja-e? 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Igen, de kit érdekel? 
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Benei Bertalan polgármester: 

 

Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy idén is meghirdették a szemétgyűjtést, Mátrai 

Takarítási Nap címmel. Javasolta, hogy Atkár is csatlakozzon a felhíváshoz. A szemét 

elszállításában Bordák József segítséget ígért. 

Javasolta, hogy péntek déltől szombat délig gyűjtsék a szemetet. 

 

Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Mátrai Takarítási Naphoz csatlakozásra 

vonatkozóan - 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

20/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Mátrai Takarítási Naphoz csatlakozás 

 

A Képviselő-testület csatlakozik a Mátraszentimrei és Siroki Önkormányzatok, 

valamint a NYIKOM Hegyi Sport és Természetvédő Klub (Pásztó) által szervezett 

Mátrai Takarítási Naphoz. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az akcióhoz szükséges 

zsákokat és kesztyűket igényelje meg a szervező Mátraszentimre Község 

Önkormányzatától, az akcióról tájékoztassa a lakosságot, a nagyobb vállalkozásokat 

és a civil szervezeteket. 

 

Felelős:  Benei Bertalan polgármester 

Határidő:  2009. április 4 

 

 

 

Király Sándor képviselő: 

 

2008 novembere óta beszélnek arról, hogyan csalják be a fiatalokat a művelődési házba. Miért 

tornáznak az asszonyok öten a nagyteremben? Gulyásnétól számon lehetne kérni, mit 

dolgozik. „A legjobban fizetett semmittevő.” 

 

Gyöngyöshalászi táncegyüttesnek bérleti díjat kell fizetni jótékonysági bálért. Lehessen 

számon kérni, hogyan használja fel a pályázati pénzeket. Kávégépbe nincs feltöltés, nem tud 

rendezvényt szervezni. Keresni kell mást, aki tud szervezőmunkát végezni. 

Azt is tisztázni kellene, hogy mikortól kell fizetni, az igénybevétel tényleges időpontjától 

vagy mástól.  

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Kicsit elfogult Király Sándor Gulyásnéval szemben. Nem azt mondja, hogy kapkodós, de egy 

pályázat megírása három hétbe is beletelik. Ha a nagyterem kell, akkor a székeket ki kell 

pakolni. 

Akkor kellene kritizálni, amikor Gulyásné is jelen van. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Január első hetében leegyeztetett programot nem korrekt lemondani,még akkor sem, ha a 

másik rendezvény fizetős. Amikor beszámol az intézményvezető, akkor kellene neki 
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elmondani a problémákat. A munkáltatói jog gyakorlója tehet előírásokat, kérheti a 

programok kibővítését, segítő szándékú kritikát érdemes gyakorolni. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Nem történt előrelépés ősz óta sem. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Az óvodában sem a Képviselőtestület határozza meg a programokat. Kreatívabbnak kellene 

lenni. Üres a Klub. Edit vitt virágokat, újságot – otthonosabb lett. Az üvegszekrény 1 éve 

nincs. A kamaszok nem tudnak hová menni. Nem lehet leülni, játszani. Személyes kapcsolata 

nincs a kis kamaszokkal. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Minden vezetőnek le lehet mérni a munkáját: van élet az intézményben, vagy nincs.  

Gulyásné tehet róla, hogy nem mennek be. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

4 gyerek pingpongozott tegnap este. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

De mennyit kell ezért beszélni. És mégis a művelődési ház a legjobb, az iskola meg a rossz. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Nem előhang, de már hallott a kritikáról. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Nagy állat volt, amikor kinevezték Gulyás Szabó Györgynét. 

De a kinevezése arról szól, hogy az Egressy Gábor Művelődési Ház…..stb. Vagy nagyon 

unatkozik, vagy nagyon jó pályázatíró.  

Vannak egyenlők és egyenlőbbek. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Mindent elvégez. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Ne legyen igazgató, legyen önkormányzati dolgozó, aki pályázatokat ír. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Most írták alá a szerződést a jászárokszállási színjátszókkal. 
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Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Már az ő fia sem tudott hová járni. Fenyőnél volt szakkör, beszélgetés. Nincs közösség a 

faluban, mert nem köti ide őket semmi. Elveszett korosztályokat 14-62 évig fel kell deríteni. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Minden ülésen bántják Marikát. Most is a háta mögött bántják. Megkeresi Bartókné Lukács 

Irént, és elmondja a véleményét. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Óriási baj, hogy „közösen oldjuk meg”. Ha ők megteszik, akkor miért alkalmazzák 

Gulyásnét? Miért a másik két intézmény oldja meg. Helyettük ki old meg, mit? Hol van az 

önálló munkavégzésre való alkalmassága? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Kht – nincs pénze. Névváltoztatását meg kellene csinálni, hogy ne szűnjön meg. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Bérleti szerződéseket jegyző nézze meg, mikortól kell fizetni. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Vízjogi létesítési engedély hosszabbításának helyzete? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

15.000 Ft eljárási díjat megfizették, folyamatban van. 

 

Hasznosi Árpád képviselő: 

 

Vevő jelzett már? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Igen, visszalépett. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Felhívja a figyelmet a Művelődési Ház rendezvényeire. 

Április 1. bolondok napja 

Április 10. Költészet napja. 

 

Benei Bertalan polgármester 10 perc szünetet rendel el. 

 

Szünet után: 
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- Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I.30.) számú 

rendeletének módosítása 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 

 

Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Bartókné Lukács Irén, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 

 

A bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek is. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a 2008. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a 2008. évi költségvetés módosításáról szóló 

rendelet-tervezetre vonatkozóan – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és 

rendeletté emelte az alábbiak szerint: 

 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

 

6/2009. (III.26.) SZ. 

RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2008. (I.30.) 

RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL. 

(melléklet szerint) 

 

  

 

- Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról 
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző. 

 

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Lehetnek stilisztikai eltérések, azért lehet, mert kollektív munka volt. Kiegészítése nincs. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Szépek a mellékletek, igényes munka. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Mindig, minden segítséget megkapott. 
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Benei Bertalan polgármester. 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámoló 

elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – határozathozatal nélkül - a Polgármesteri 

Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozóan – 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

- A 2009/2010-es tanévben indítható osztályok és napközis csoportok 

számáról 
Előadó: Bartókné Lukács Irén Iskolaigazgató 

 

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Egy napközis csoport van – normatívás. Van egy másik felügyeletes csoport. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

8. osztály + 1 napközis csoport. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek a tanulói csoportok számának elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a tanulói csoportok számára vonatkozóan – 7 

igen szavazattal, ellenszavazat nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

21/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy:  Az Atkári Petőfi Sándor Általános Iskolában 2009/2010-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 2009/2010-es tanévben az indítható osztályok 

száma 8 (nyolc), az indítható napközis csoportok száma 1 (egy). 

Felelős:  Bartókné Lukács Irén igazgató 

Határidő:  2009. szeptember 1. 
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- Az Atkári Árnyaskert Óvodában a 2009/2010-es nevelési évben indítható 

csoportok számáról 
Előadó: Berényi Ildikó óvodavezető 

 

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Berényi Ildikó óvodavezető, képviselő: 

 

A tervezet szerint 2 csoport indulhat a 2009-20010-es tanévben. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek az óvodai csoportok számának elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az óvodai csoportok számára vonatkozóan – 

7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta 

 

22/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy:  Az Atkári Árnyaskert Óvodában a 2009/2010-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 2009/2010-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:  Berényi Ildikó óvodavezető 

Határidő:  2009. szeptember 1. 

 

 

III. NAPIREND UTÁN: 
 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Külső szakértőre van-e még igény? 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Konszenzusos, költségkímélő megoldást keres. 

 

Pesti Jánosné képviselő: 

 

A temetőhöz vezető út mikor lesz kijavítva? 
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Benei Bertalan polgármester: 

 

Van ígéret az útfelújítások idejére. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Lehetne-e 14 órakor kezdeni? 

 

Pesti Jánosné képviselő: 

 

Neki a 15 óra jobb lenne. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Neki nem jó. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Neki sem jó. 

 

Hasznosi Árpád képviselő: 

 

Jobb a 16 órai kezdés. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, és az ülést 21 

órakor bezárta.   

 

 

kmf. 
 

 

Dr. Jakab Csaba Benei Bertalan 

  jegyző  polgármester 


