JEGYZŐKÖNYV
Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 9.-én /csütörtökön/ 16.00
órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:

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

Távolmaradását
bejelentette:

Fülöp Lászlóné, alpolgármester,
Benei Kálmán,

Meghívottak:

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

I. NAPIREND ELŐTT:
Benei Bertalan polgármester:
Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, a meghívottakat és a megjelent érdeklődőket.
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselőtestületből 8 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 –7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg:
NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1.) Az Önkormányzati Minőségirányítási Program módosításáról
és Értékelő Bizottság választásáról

Dr. Jakab Csaba jegyző

2.) Bejelentések indítványok.
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II. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.) Az Önkormányzati Minőségirányítási Program módosításáról és Értékelő Bizottság
választásáról
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Kiegészítésében elmondta, hogy a Képviselő-testületnek az alábbiakban kellene döntenie:
- A minősítés eredményéről milyen értesítést kíván, ha 2009. április 30-ig készítik el, akkor arról
nem az áprilisi ülésen, hanem körlevél útján kéri-e? Ennyi a kiegészítése az anyaghoz.
Kérdés, hozzászólás:
Benei Bertalan polgármester:
Az intézményvezetőknek is lehet kiegészítése.
Berényi Ildikó képviselő:
Az előterjesztés a meglévő dokumentumokra épít értékként. Ha ezeket a lépéseket megtartva ez
megtörténik, mindenképp a legfontosabb, hogy előre vigye a vezetői munkát. Ésszerű volt a
táblázatban a javítás.
Az, hogy milyen a képviselő-testület elvárása, azt ne a két intézményvezető, hanem a rajtuk kívül
álló képviselő társak döntsék el.
Javasolja április 30-át. Alaposabb előkészítő munka lehetséges, ez egy hét pluszt jelent.
Pesti Jánosné képviselő:
Észrevétele, hogy sok munka van ebben. Látta a minősítési lapot, amit nekik kellene kitölteni. Nincs
arról meggyőződve, hogy ők jól tudnák értékelni a vezetők munkáját. E a minősítés arra vonatkozik,
hogy szimpatikus, vagy sem. Ő nem tudja megítélni, hogy hogyan végzi a munkáját, csupán részben.
Benei Bertalan polgármester:
Állítsanak össze értékelő lapot, ami viszonylag könnyen kitölthető.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ez a törvény által kötelezően kitöltendő lap. De hogy a képviselő-testület itt közvetetten tudja ezt
elkészíteni, így az iskola és óvoda minőségirányítási munkatársai által elkészített. A képviselők
szakmai segítséget kapnak majd.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ha a szempontsort nézik, a szakmai értékelést kevésbé látják, ezt a szakmai oldalt a vezetők látják.
De a külső munka és a beszámoló segítség ahhoz, hogy képet kapjanak, hogyan működnek. Lehet,
hogy valaki fejlesztendő területnek látja.
Jegyző Úrral beszéltek róla, hogy a pályázat 5 év eredményét tükrözi. Ez is képet ad a testületnek.
Van benne olyan rövid rész, ami ezt az 5 évet összefoglalja. Itt nem a szakmai munkát, hanem a
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vezetői jelleget kell értékelni. Ugyanazt a lapot töltik ki a munkatársak, az értékelt személy, és a
képviselő-testület tagjai. Majd egy egyeztető megbeszélésen kiderül, mi a jó terület, mi szorul
fejlesztésre. Ez nehéz dolog iskolában, óvodában. A minősítés nagy felelősség a minősítő részéről. A
munkát átgondoltan, sok szempont, információ alapján lehet értékelni. Pestinében ez negatív érzést
vált ki. Ez a kollégákban is benne van. Egy dolog az értékelés, de a minősítés sokkal komolyabb,
felelősségteljesebb.
Pesti Jánosné képviselő:
Munkakör szempontjából, szakmai ismeretek, stb. Megvannak-e az iskolák, azt jelenti? Ő úgy
gondolja, biztos megvan.
Benei Bertalan polgármester:
Szakmai segítséget kapnak.
Berényi Ildikó képviselő:
A testületnek 2 főt kell delegálni ebbe az értékelő bizottságba. Ők a polgármesterrel és kollégákkal
együtt értékelnek. Az Értékelő bizottságot a polgármester vezeti. A belső kollégák segítségével
alakítja ki a 4 fős team. Ezt nem kell Pestinének kitölteni.
Pesti Jánosné képviselő:
Így már érthető.
Berényi Ildikó képviselő:
Ezért fontos, hogy a minősítés értékeléséről hogyan kapjon eredményt a testület.
Ha egyetértenek, lezárul, ha nem, akkor visszafordul. A Képviselő-testület csak a legvégén kap
értesítést.
Bartókné Lukács Irén képviselő.
Így van. Ahogy az intézményekben minden dolgozó kitölti, így minden képviselőnek is ki kellene
tölteni. De ha ezt a formát választják.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ha minden képviselő kitölti, teljesebb képet kapnak. Ez nincs kizárva. Ha az érintett szeretne
visszacsatolást, akkor ez megvalósítható.
Berényi Ildikó képviselő.
Pl. az elégedettségmérés. Ilyen már a fenntartóhoz is jutott el.
Benei Bertalan polgármester.
Javasolta a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az önkormányzat minőségirányítási programjának
kiegészítésére vonatkozóan – határozathozatal nélkül - 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A közalkalmazotti törvénynek megfelelően minimum 80 %-ot kelljen teljesíteni + a bizottság két
tagja, + az értesítés módja.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a képviselő-testületnek a minimum 80 % elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a minimum 80 % elfogadására vonatkozóan –
határozathozatal nélkül -8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Benei Bertalan polgármester:
Két képviselőt kell az értékelő bizottságba választani a polgármesteren kívül.
Hasznosi Árpád képviselő:
Ki a jelölt?
Benei Bertalan polgármester:
Intézményvezetők ne legyenek.
Dr. Jakab Csaba jegyző.
Más intézményből sem célszerű.
Király Sándor képviselő:
Pesti Jánosnét és Kocsis Attilát javasolja.
Hasznosi Árpád képviselő:
Benei Kálmánt javasolja.
Király Sándor képviselő:
Ő most nincs itt.
Berényi Ildikó képviselő:
Olyat kellene választani, akinek közvetlenebb a kapcsolata, pl. Hasznosi Árpád gyereke iskolás.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolja Kocsis Attila értékelő bizottsági taggá történő választását.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta a polgármester javaslatát, Kocsis
Attila értékelő bizottsági taggá történő választását
Benei Bertalan polgármester:
Javasolja Pesti Jánosné értékelő bizottsági taggá történő választását.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 5 tartózkodással nem fogadta el a polgármester javaslatát,
Pesti Jánosné értékelő bizottsági taggá történő választását.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolja Hasznosi Árpád értékelő bizottsági taggá történő választását.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 5 tartózkodással nem fogadta el a polgármester javaslatát,
Hasznosi Árpád értékelő bizottsági taggá történő választását.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta, hogy legyen 3 képviselő a bizottságban. Aki elfogadja Kocsis Attila, Pesti Jánosné és
Hasznosi Árpád képviselők értékelő bizottsági taggá történő választását, szavazzon.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – határozathozatal nélkül - Kocsis Attila, Pesti
Jánosné és Hasznosi Árpád képviselők értékelő bizottsági taggá történő választására vonatkozóan – 5
igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
Benei Bertalan polgármester:
Az időpontot is el kell fogadni. Törvény írja elő a 30-át. Testületi ülés előbb van, ez gond.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Nem gond.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ha az áprilisi testületi ülésig kész van, akkor, ha nem a júniusi ülésen. Ha van rendkívüli, akkor
azon.
Berényi Ildikó képviselő:
Április 30-ig legyen kész, az jó, ha előbb megvan.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta az április 30-i időpont elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az április 30-ra vonatkozóan – határozathozatal
nélkül – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
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Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek az Önkormányzat Minőségirányítási Program már elfogadott
módosításaival történő elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az Önkormányzat Minőségirányítási Program már
elfogadott módosításaival történő elfogadására vonatkozóan – 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
23/2009. (IV. 9) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Önkormányzati Minőségirányítási Program módosításáról és Értékelő Bizottság
választásáról
1. Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször
módosított 1993. évi LXXIX: törvény 102. § (2) bek. f) pontjában foglalt jogkörében eljárva
megtárgyalta Atkár Község Önkormányzata Minőségirányítási Programjának módosítását, s
az abban foglaltakkal egyetértve, a dokumentumot az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
A 31/2007 (IV. 25.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott módosítások hatályát
vesztik.
Határidő:

azonnal

A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a kiegészített Önkormányzati
Minőségirányítási Programot küldje meg a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal
Művelődési és Sport Irodának.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
8 napon belül

2. Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖMIP-ben foglaltak
végrehajtására Értékelő Bizottságot választ, melynek tagjai:
Benei Bertalan polgármester
Kocsis Attila
Pesti Jánosné
Hasznosi Árpád képviselők
Tősér Gyuláné minőségirányítási vezető
Határidő: azonnal
3. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy Bartókné Lukács Irén
minősítésénél működjön közre és a minősítés eredményéről tájékoztassa a Képviselőtestületet.
Felelős:
Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 2009. április 30.
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III. NAPIREND UTÁN:
Bejelentések, indítványok:
Benei Bertalan polgármester:
Szemétgyűjtési akcióért mindenkinek köszönet. Intézmények, Atkárért Egyesület és Vadásztársaság.
Ehhez létszámot kellene adni. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy köszönőlevelet juttassanak el.
Amit kitűztek célul, meg is valósították.
Kocsis Attila képviselő:
Sajnos nem sokáig tartott, jött haza Pestről és már ismét lenne mit tenni.
Berényi Ildikó képviselő:
Vámosgyörk felé is festékes dobozok egy zsáknyi van eldobva.
Benei Bertalan polgármester:
Amit összeszedtek azzal mégis csak kevesebb a szemét.
12 fő RÁT-ost igényeltek az Út a munkához programban. A Munkaügyi Központnak név szerint
meg kellett volna jelölni, hogy kit hová alkalmaznának, úgy hogy listát sem adtak.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A Munkaügyi Központ közvetítői tevékenységét igénybe kell venni. Azt hiszik, majd ők
megmondják, hogy kit hová közvetítsenek ki.
Benei Bertalan polgármester:
Halászi útban a felüljáróig kellene elmenni. Az önkormányzat szokta gyűjteni ott.
A Csányi út a szeméttelep helyett a szemétlerakó.
Javasolta a Képviselőtestületnek, hogy a szemétgyűjtő akcióban résztvevőknek köszönőlevelet
küldjenek, és a Bükki Nemzeti Park részére is.
Iskolából: 16 felnőtt 128 gyerek, az Óvodából 7 felnőtt 1 gyerek, a Vadásztársaságtól is voltak, a
Sportegyesülettől 6 fő, és a Polgármesteri Hivatalból 5 fő szedte a szemetet a Mátrai Takarítási
Napon.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a köszönőlevélre vonatkozóan – 8 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
24/2009. (IV. 9) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:

Mátrai Takarítási Nap végrehajtásáról

1. Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közönetét fejezi ki az alábbi
intézményeknek a Mátrai Takarítási Nap szervezéséért, részvételért:
Mátraszentimre Község Önkormányzata
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Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
Polgármesteri Hivatal
Árnyaskert Óvoda
Petőfi Sándor Általános Iskola
Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár
Összefogás Atkárért Egyesület
Bíbic Vadásztársaság
2. A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy az 1. pontban megjelölt
szervezetek munkáját írásban köszönje meg.
Felelős:
Benei Bertalan polgármester
Határidő: 2009. április 30.

Dr. Jakab Csaba jegyző:
Húsvéthétfő helyett nagyszombaton lesz a szemétszállítás. A temetőben felhalmozódott hulladékot
az ASA 11-én vagy 12-én délelőtt fogja elszállítani.
Benei Bertalan polgármester:
Felháborító, hogy nem az üres placcra, hanem a sírokra dobálják a szemetet.
Berényi Ildikó képviselő:
Most már az úton van, nem is lehet hová tenni.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az alsóhoz nem tud bemenni az autó.
Benei Bertalan polgármester:
Ki kell bontani az oszlopot és betenni egy kaput, megtúratni az utat, vagy kővel megszórni.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Hiába kérték, hogy az árkot állítsák helyre.
Benei Bertalan polgármester:
Állítólag az utat is és az árkot rendezik. Bakondiné mondta, hogy az ASA-ra vár. De ő eltemetett 5-6
halottat, így most az SA vigye és az Önkormányzat fizesse?
Kocsis Attila képviselő:
Beszélt Bartók Lászlóval, tőle kérdezte, hogy mikor viszik el a szemetet.
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Benei Bertalan polgármester:
Bakondiné szálljon be az ASA-ba.
Berényi Ildikó képviselő:
A ravatalozó felújítását mikor kezdik.
Benei Bertalan polgármester:
Ígérte, hogy amint jó idő lesz. Számon kell rajta kérni.
Kocsis Attila képviselő:
Bejelenti, hogy az Atkárért Egyesület elültetett 10 fát a Parkba. Kimaradt egy platánfa, azt az
öltözőhöz ültették. Volt elég karó. Ez kb. 60 eFt volt a 9 db fa. A szolgálati lakás tetején a tetőkibúvó
nyitva van, és vezeték is jön ott ki, beázhat, nem tudja miért.
Benei Bertalan polgármester:
A szél felnyithatta.
Kocsis Attila képviselő:
Az utcán Huszár Ferenc üvöltötte a Hevesi téren, hogy beperelte az önkormányzatot, vele még senki
nem bontott szerződést.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Bíróságról nem tud, de a Közigazgatási Hivataltól már érkezett levél. Huszár Ferenc megbízását
rendes felmondással, indokolással, de nem azonnali hatállyal szüntették meg, ennek átvételét ő az
aláírásával is igazolta.
Kocsis Attila képviselő:
Huszár Ferenc szerint azért van ekkora szemét a temetőben, mert nem ő van ott.
Berényi Ildikó képviselő:
Jól gondolja, ha nincs meg a végzettsége, miért hirdeti magát.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A Hatvani Örök Lánggal van szerződésben. Őket megkérdezte, de erről még nem nyilatkoztak.
Huszár Ferencről nem hiszi, hogy végzettséget szerzett volna.
Kegytárgy kereskedelemre van kereskedelmi engedélye, de sírásást, stb. nem végezhet.
Az sem igaz, hogy ő ki van tiltva. Ha ő végez munkát és az Örökláng adja a számlát, ez
megfoghatatlan.
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Benei Bertalan polgármester:
Az ANTSZ-es hölgy közölte, hogy itt van Huszár Ferenc igazolványa. Gyanús, hogy ez hamis. A
jegyző lépett. Az iskolától megkérdezte, hogy létezik-e ilyen bizonyítvány. A válasz: nem, sőt ilyen
szak sincs az iskolában.
Berényi Ildikó képviselő:
Kimondták, hogy ha nem változik a helyzet mást fognak választani.
Benei Bertalan polgármester:
Már Sivák jegyzővel is levelezett.
Berényi Ildikó képviselő.
Ez ellen ő tehetett volna, hagytak türelmi időt is neki. Nem egy hét alatt zajlott mindez. Akartak
lehetőséget adni, de nem élt vele.
Noszogatni kell az AMON-t, hogy Huszárnak ne legyen elégtétel.
Benei Bertalan polgármester:
Annus néni sírjáról széthordták a földet. Vannak furcsa emberek.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
A ravatalozó sokkal tisztább már festés nélkül is. A szertartás tárgyai is szebbek.
Benei Bertalan polgármester:
Ablakot is megtisztították.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Nincs gond a hangosítással sem.
Pesti Jánosné képviselő:
A Szent István szobor előtt füves téren állnak a kocsik.
Benei Bertalan polgármester:
Kis oszlopokat készítenek, lánccal körbekerítik.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ne feledkezzenek meg a szobor renoválásáról sem.
Benei Bertalan polgármester:
A művész úr már nem Szolnokon, hanem Pécsett alkot. Az üzletkötőjével találkoztam Mátrafüreden,
ott beszéltem vele.
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Berényi Ildikó képviselő:
Az Arany János utcához megoldható lenne a csík?
Benei Bertalan polgármester:
A Fő úton cserélik a nyomóvezetéket. Hátha segít, hogy keresztül tudjanak járni.
Kocsis Attila képviselő:
1980 Ft métere a fényvisszaverő fóliának egy pesti cégnél.
Berényi Ildikó képviselő:
Csak 4 méter kellene.
Benei Bertalan polgármester:
Hárman is ígértek csíkot.
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, az ülést 17.20 órakor bezárta.

kmf.

Dr. Jakab Csaba
jegyző

Benei Bertalan
polgármester

