JEGYZŐKÖNYV
Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2009. május 27-én szerdán 19 órai
kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak

Fülöp Lászlóné, alpolgármester
Bartókné Lukács Irén, Berényi Ildikó, ,
Hasznosi Árpád, Király Sándor,
Kocsis Attila, Paksi Tamás, képviselők.

Távolmaradását
bejelentette:

Benei Bertalan polgármester,
Benei Kálmán, Pesti Jánosné képviselők.

Meghívottak:

Dr. Jakab Csaba, jegyző,
Pesti Jánosné, igazgatási előadó,

I. NAPIREND ELŐTT:
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
A Képviselő-testület nyílt ülésen folytatja munkáját.
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselőtestületből 7 fő jelen van.
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a zárt ülésen már elfogadott napirendeket tárgyalja meg
rendkívüli ülésén.
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.) Alapító okiratok módosítása

Dr. Jakab Csaba jegyző

2.) Tájékoztató az "Út a munkához" program végrehajtásáról.

Benei Bertalan polgármester

3.) Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztása

Dr. Jakab Csaba jegyző
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II. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.) Alapító okiratok módosítása
- Polgármesteri Hivatal
- Petőfi Sándor Általános Iskola
- Árnyaskert Óvoda
- Egressy Gábor Művelődési Ház és könyvtár
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző
Előterjesztések jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A költségvetési szervek jogállásáról szóló törvénynek megfelelően felül kell vizsgálni az alapító
okiratokat, ami már az új szakfeladatrendnek megfelelően készült el.
A köztisztviselői törvény mellett a közalkalmazotti törvény, a munka törvénykönyve, de a polgári
törvénykönyv szabályait is figyelembe kell venni, a megbízásoknál az iskola esetében nemcsak a
közalkalmazotti törvény, hanem a polgári törvénykönyv szabályai érvényesek, az óvodánál nincs
megbízási jogviszony.
Az alapító okiratokat meg kell küldeni az Államkincstárnak május 31-ig, a szakfeladatrend még
változhat.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosításának
elfogadását.
A Képviselő-testület az alpolgármester asszony javaslatát a Polgármesteri Hivatal alapító okirata
módosítására vonatkozóan - 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
39/2009. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Atkár Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása
A költségvetési szervek gazdálkodásáról és jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4)
bekezdése alapján Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy
az irányítása alá tartozó Atkár Község Polgármesteri Hivatala fenntartása 2009. július 1-jét
követően az önkormányzati feladatatok ellátásához indokolt.
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-89. §-ában foglaltak és a költségvetési szervek
gazdálkodásáról és jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdése alapján az
Atkár Község Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát (továbbiakban alapító okirat) az
alábbiakban módosítja és egységes szerkezetét a határozat melléklete szerint állapítja meg:
I.) Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép
3. ) A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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II.) Az alapító okirat az alábbi 3/A ponttal egészül ki:
3/A.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerint
1. „8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében
különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet
védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a
köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés,
a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről,
közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a
foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az
egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való
gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti
tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a
biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.”
2. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése alapján
Atkár Község Önkormányzata egységes hivatalt hoz létre polgármesteri hivatal
elnevezéssel.
III.) Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép
4.)

Felügyeleti szerv:

Az alapított Polgármesteri Hivatal felügyeleti szerve:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
IV.) Az alapító okirat az alábbi 4/A. ponttal egészül ki:
4/A) Az intézmény típus szerinti besorolása:
A Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó, közhatalmi költségvetési szerv.
V.) Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép
5.) A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma, alap-, kiegészítő, kisegítő és
vállalkozási tevékenysége:
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. §. (4)
bekezdésében meghatározott kötelező feladatok, továbbá az 11/2007. (III. 14.) számú
önkormányzati rendelet (SZMSZ)-ben meghatározott alap- és kiegészítő tevékenységek, az
alábbi szakfeladat besorolás szerint:
5.1 Törzskönyvi azonosító szám: 378747
5.2.1 2009. december 31-ig az alábbi szakfeladatrend érvényes:
5.2.1.1. Alaptevékenységi szakágazat: 751115 Helyi önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

száma
01403-4
221214
452014
452025

SZAKFELADAT
megnevezése
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
Lapkiadás /időszaki lap/
Mélyépítőipar
Helyi közutak, hidak létesítése és felújítása
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552411
631211
701015
70201-2
751153
75117-5
75118-6
751692
751757
751791
751845
751856
751867
751878
75192-2
75195-8

75196-6
751999
851286
851297
851912
852018
85323-3
85324-4
85325-5
85328-8
85331-1
85332-2
85334-4
85335-5
90111-6
901215
902113
92181-5
92192-5
923127
924014
93031-6

Munkahelyi vendéglátás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
Ingatlankezelés, - forgalmazás, - közvetítés, -becslés (megbízásos alapon)
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
Máshová nem sorolható szervek tevékenysége
Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő
szolgálatai
Máshová nem sorolható szervek tevékenysége
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
Települési vízellátás és vízminőség-védelem
Köztemető fenntartási feladatok
Közvilágítási feladatok
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenységek
(hirdetési díjak; megsemmisült, selejtezett készletek, állóeszközök értékesítése,
betétdíjas göngyölegek visszaváltásakor fizetett térítés; kilépett dolgozók
munkaruha és egyéb térítése; fénymásolás; közüzemi díjak térítése;
üzleti élet szabályozása)
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
Finanszírozási műveletek elszámolása
Fogorvosi ellátás
Védőnői szolgálat
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
Állategészségügyi tevékenység
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Szociális étkeztetés
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
Eseti pénzbeli szociális ellátások
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
Szennyvízelvezetés- és kezelés
Településtisztasági szolgáltatás
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
Művelődési központok, házak tevékenysége
Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység
Közművelődési könyvtári tevékenység
Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás

5.2.2. 2010. január 1-jétől az alábbi szakfeladatrend érvényes:
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Alaptevékenységi szakágazat:
8411 Általános közigazgatás
SZAKFELADAT
száma megnevezése
Alapfeladat:
181200 Nyomás (kivéve: napilap)
182000 Egyéb sokszorosítás
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása,
átrakása
381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,
szállítása, átrakása
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
412000 Lakó- és nem lakó épület építése
421100 Út, autópálya építése
421300 Híd, alagút építése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429900 Egyéb m.n.s. építés
521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése
521020 Raktározás, tárolás
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562916 Üdülői, tábori étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
683200 Ingatlankezelés
750000 Állat-egészségügyi ellátás
773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841131 Államháztartás bevételi oldalának központi igazgatása, szabályozása
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841141 Az államháztartás kiadási oldalának központi igazgatása, szabályozása
841142 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése központi szinten
841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
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841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai)
841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)
862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
Kiegészítő feladatok (magánszemélyeknek vagy más költségvetési szervnek):
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
683200 Ingatlankezelés
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
Kisegítő tevékenységek:
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(magánszemély részére)
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (magánszemély részére)
731200 Médiareklám (magánszemély részére)
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Vállalkozási tevékenységek:
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (vállalkozás részére)
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(vállalkozás részére)
731200 Médiareklám (vállalkozás részére)
A költségvetési szerv által végzett kisegítő és vállalkozási tevékenységének felső határa: 1010 %.
VI.) Az alapító okirat 6. pontjának 1. és 2. bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6.) Gazdálkodási jogkör:
A Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Felügyeletet gyakorol az Önkormányzat által alapított Petőfi Sándor Általános Iskola,
Árnyaskert Óvoda és Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár önkormányzati
intézmények, mint önállóan működő költségvetési intézmények gazdálkodása felett.
Az intézmények a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv útján és e szerv által
meghatározott módon vesznek részt a tervezésben, a költségvetési beszámolásban és a
könyvviteli elszámolásokban. Az intézmények pénzellátásáról – készpénzellátás
biztosításáról – a Polgármesteri Hivatal gondoskodik, melynek rendszeresen elszámolnak.
VII.) Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Az intézményben foglalkoztatottakra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény, a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári
törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései vonatkoznak.
A változás 2009. június 1-jétől hatályos.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az alapító okiratot foglalja egységes
szerkezetbe és küldje meg a Magyar Államkincstár részére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
3 napon belül

Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okirata módosításának
elfogadását.
A Képviselő-testület az alpolgármester asszony javaslatát a Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító
Okirata módosítására vonatkozóan - 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
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40/2009. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
A költségvetési szervek gazdálkodásáról és jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. §
(4) bekezdése alapján Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja,
hogy az irányítása alá tartozó Petőfi Sándor Általános Iskola fenntartása 2009. július 1-jét
követően az alapfokú oktatás ellátásának feladataihoz indokolt.
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-89. §-ában foglaltak és a költségvetési szervek
gazdálkodásáról és jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdése alapján a
Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratát (továbbiakban alapító okirat) az
alábbiakban módosítja és egységes szerkezetét a határozat melléklete szerint állapítja meg:
I.) Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép
2 ) Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
II.) Az alapító okirat az alábbi 2/A ponttal egészül ki:
2/A.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:
1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdés szerint
Atkár Község Önkormányzata gondoskodik az általános iskolai oktatásról és nevelésről
2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXIX. törvény 26. §-a alapján Atkár Község
Önkormányzata általános iskolát tart fenn.
III.) Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép
3.) Az intézmény felügyeleti szerve:
Atkár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
IV.) Az alapító okirat az alábbi 4/A. ponttal egészül ki:
4/A) Az intézmény típus szerinti besorolása:
Az intézmény önállóan működő, közszolgáltató besorolású közintézmény.
Pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó szerve:
Atkár Község Polgármesteri Hivatala
V.) Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép
5.) Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, OM azonosítója és alap-, kiegészítő,
kisegítő és vállakozási tevékenysége:
5.1. Törzskönyvi azonosító szám: 645465
5.2. OM azonosító: 031533
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5.3.1 2009. december 31-ig az alábbi szakfeladatrend érvényes:
Alaptevékenységi szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás nélkül)
SZAKFELADAT 2, 11
száma megnevezése
Alapfeladat:
80122-5
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (az alapító okirat 5.6 pontja alapján)
55231-2 Óvodai intézményi étkeztetés
552323 Iskolai intézményi étkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
85325-5 Szociális étkeztetés
924036 Diáksport
általános iskolába bejárók ellátása
általános iskolai nevelése, oktatása (részletezni itt javaslom)
fejlesztő és felzárkóztató oktatás
5.3.2 2010. január 1-jétől az alábbi szakfeladatrend érvényes:
Alaptevékenységi szakágazat: 8520 Alapfokú oktatás
SZAKFELADAT
száma megnevezése
Alapfeladat:
852011
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852012
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4 évfolyam) (az alapító okirat 5.6. pontja szerint)
852022
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam) (az alapító okirat 5.6. pontja szerint)
855912
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése (az alapító okirat
5.6. pontja szerint)
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
562912
Óvodai intézményi étkeztetés
855911
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
931102
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Kiegészítő feladat
479901
Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
562916
Üdülői, tábori étkeztetés (saját gyerekeknek),
562917
Munkahelyi étkeztetés
931204
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
841214
Sport, rekreáció központi igazgatása és szabályozása
856099
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
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Kisegítő feladatok:
889921
Szociális étkeztetés
562920
Egyéb vendéglátás (magánszemélyeknek)
821900
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (magánszemélyeknek)
855931
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855937
M.n.s. egyéb felnőttoktatás
Vállalkozói feladatok:
562920
Egyéb vendéglátás
682002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
821900
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (vállalkozóknak, gazdálkodó
szervezeteknek)
5.4.
A vállalkozás jellegű bevételeit alaptevékenységére fordítja.
5.5. Az általános iskolai oktatás a tanköteles gyermekek számára szervezett, elemi ismereteket
nyújtó /ún. elsőszintű/ oktatás, melynek további célja a középfokú oktatásra való felkészítés.
Az intézmény igény szerint biztosítja a napközi otthonos, tanulószobás ellátást, a tanulók
étkeztetését.
5.6. A Közoktatási Törvényben foglaltak szerint az intézményben szakképzett fejlesztő
pedagógus alkalmazásával, vagy szakképzett óraadó tanár megbízásával, a Gyógypedagógiai
szakszolgálat által előírt szakmai szolgáltatásokat biztosítja, így
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 29. pontja alapján a
sajátos nevelési igényű tanuló ellátását biztosítja. Sajátos nevelési igényű tanuló az a gyermek,
tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd.
5.7.
A konyha biztosítja az önkormányzat intézményeiben dolgozók és óvodai
ellátottak étkeztetését. A konyha biztosítja továbbá, a szociális helyzetük miatt rászorultak
étkeztetését polgármesteri döntés alapján.
5.8.1.
Az intézmény az alaptevékenységén kívül ellenérték fejében kisegítő,
kiegészítő és vállalkozási tevékenységet is végezhet, így terem bérbeadás (682002),
önköltséges tanfolyamok indítása (855931, 855932, 855937), oktatás során előállított anyagok,
eszközök értékesítése, oktatási szemléltető segédanyagok értékesítése, (856099), fénymásolás
(821900), megsemmisült, selejtezett készletek, állóeszközök értékesítése, betétdíjas
göngyölegek visszaváltásakor fizetett térítés, kilépett dolgozók munkaruha és egyéb térítése,
iskolai sportpálya bérbeadása, egyéb hulladékok értékesítése.
5.8.2. A konyha szabad kapacitása terhére vendégétkeztetést végezhet. (562920)
5.8.3. Az intézmény által végzett kisegítő és vállalkozási tevékenységek felső határa: 10-10 %
VI.) Az alapító okirat 7. pontja 1. és 4. és 5. bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
7.) Az intézmény gazdálkodási formája:
Az intézmény gazdálkodási jogköre szerint önállóan működő költségvetési szerv, önálló
munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik a költségvetésben a Képviselő-testület
által jóváhagyott bérkereten belül. Az intézmény tevékenységét a Képviselő-testület által
évente megállapított költségvetésből látja el.
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Az intézmény vezetője – az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott éves
költségvetés keretszámain belül, önállóan gazdálkodik. Kötelezettséget 30.000 Ft-os
összeghatáron felül a polgármester vállal a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjének
megfelelően.
Kötelezettségvállalásra 30 000 Ft-ig az intézmény vezetője, vagy általa felhatalmazott
személy, 30.000 Ft illetve afelett a polgármester jogosult, ellenjegyzésre a Polgármesteri
Hivatal gazdasági vezetője /jegyző/, vagy az általa felhatalmazott személy.
Kötelezettségvállalás csak írásban, az ellenjegyzésre jogosult személy ellenjegyzésével
történhet.
VII.) Az alapító okirat az alábbi 11. és 12. pontokkal egészül ki:
11.) Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendjét a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet,
a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
tartalmazza.
12.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Az intézményben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet és egyéb végrehajtási
rendeletek, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései
vonatkoznak.
A változás 2009. június 1-jétől hatályos.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az alapító okiratot foglalja egységes
szerkezetbe és küldje meg a Magyar Államkincstár részére.
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő:
3 napon belül

Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek az Árnyaskert Óvoda Alapító Okirata módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület az alpolgármester asszony javaslatát az Árnyaskert Óvoda Alapító Okirata
módosítására vonatkozóan - 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
41/2009. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Árnyaskert Óvoda alapító okiratának módosítása
A költségvetési szervek gazdálkodásáról és jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. §
(4) bekezdése alapján Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja,

143
hogy az irányítása alá tartozó Árnyaskert Óvoda fenntartása 2009. július 1-jét követően az
óvodai nevelési feladatainak ellátásához indokolt.
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-89. §-ában foglaltak és a költségvetési szervek
gazdálkodásáról és jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdése alapján az
Árnyaskert Óvoda Alapító Okiratát (továbbiakban alapító okirat) az alábbiakban módosítja
és egységes szerkezetét a határozat melléklete szerint állapítja meg:
I.) Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép
2 ) Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
II.) Az alapító okirat az alábbi 2/A ponttal egészül ki:
2/A.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:
3./ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. § (4) bekezdés szerint
Atkár Község Önkormányzata gondoskodik az óvodai nevelésről
4./ A közoktatásról szóló 1993. évi LXIX. törvény 24. §-a alapján Atkár Község
Önkormányzata óvodát tart fenn.
III.) Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép
3.) Az intézmény felügyeleti szerve:
Atkár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
IV.) Az alapító okirat az alábbi 4/A. ponttal egészül ki:
4/A) Az intézmény típus szerinti besorolása:
Az intézmény önállóan működő, közszolgáltató besorolású közintézmény.
V.) Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép
5.) Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, OM azonosítója és alap-, kiegészítő, kisegítő
és vállalkozási tevékenysége:
5.1. Törzskönyvi azonosító szám: 645454
5.2. OM azonosító: 031388

5.3.1. 2009. december 31-ig az alábbi szakfeladatrend érvényes:
Alaptevékenységi szakágazat: 851010 Óvodai nevelés
SZAKFELADAT
száma megnevezése
80111-5 Óvodai nevelés
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése - az alapító okirat 5.5.4.
pontja szerint
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552312 Óvodai intézményi étkeztetés
5.3.2. 2010. január 1-jétől az alábbi szakfeladatrend érvényes:
Alaptevékenységi szakágazat: 8510 Iskolai előkészítő oktatás
SZAKFELADAT
száma megnevezése
Alapfeladat:
562912
Óvodai intézményi étkeztetés
851011
Óvodai nevelés, ellátás
851012
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - az alapító okirat
5.5.4. pontja szerint
856013
Fejlesztő felkészítés
856099
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Kisegítő feladatok:
856099
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Kiegészítő feladatok:
821900
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (magánszemélyeknek)
Vállalkozói feladatok:
821900
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (vállalkozóknak, gazdálkodó
szervezeteknek)
5.4.1. Az óvoda a családi neveléssel együtt megalapozza a gyermek személyiségének és
képességeinek fejlődését, gondoskodik testi neveléséről és felkészíti az iskolai életmódra.
5.4.2. Az iskolába lépés időpontjának megállapításához véleményezi a gyermek
fejlettségét.
5.4.3. A Közoktatási Törvényben foglaltak szerint az intézményben szakképzett fejlesztő
óvoda-pedagógus foglalkozik azokkal a gyermekekkel, akik számára a Nevelési Tanácsadó
és a Gyógypedagógiai szakszolgálat előírja az egyéni és kiscsoportban történő fejlesztő
foglalkozást. Az óvoda az előbbi szakszolgálatok szakértői véleményének előírásai szerint
végzi a fejlesztéseket, és a gyermekek számára ez alapján igényli meg a fejlesztéshez járó,
magasabb fejkvótát a Kt. 118. §. /4/ bekezdése és az éves költségvetési törvény alapján.
5.4.4. A 2/2005.(III.1.) OM rendelete- A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelvei és a nevelőtestület döntése alapján óvodánkban integráltan
fejlesztjük egyéni és csoportos formában.
- látássérült gyermekek közül: gyengén látó
- hallássérült gyermekek közül: enyhébben hallássérült
- enyhe fokban értelmi sérült
- beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű
- tartósan és súlyosan akadályozott a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési folyamatban:
diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia veszélyeztetett, hiperkinetikus és magatartás
zavarokkal küszködő gyermekeket.
5.5.Az Önkormányzat konyhája biztosítja az óvodai ellátottak és az intézményben dolgozó
alkalmazottak étkeztetését.
5.6.1.A vállalkozás jellegű bevételeit alaptevékenységére fordítja. Vállalkozási bevételeinek
a vállalkozáshoz szükséges kiadásait el kell érnie.
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5.6.2.Az intézmény az alaptevékenységgel összefüggő, azon kívül – ellenérték fejében –
szolgáltató tevékenységet is végezhet, így:
önköltséges tanfolyamok indítása (855931, 855932, 855937)
oktatás során előállított anyagok, eszközök értékesítése (856099)
megsemmisült, selejtezett készletek, állóeszközök értékesítése,
kilépett dolgozók munkaruha- és egyéb térítése,
egyéb hulladékok értékesítése.
5.6.3. Az intézmény által végzett kisegítő és vállalkozási tevékenységek felső határa: 10-10
%
VI.) Az alapító okirat 11. pontja 1. bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
11.) Az intézmény gazdálkodási formája:
Az intézmény gazdálkodási jogköre szerint önállóan működő költségvetési szerv, önálló
munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik a költségvetésben a Képviselő-testület
által jóváhagyott bérkereten belül. Az intézmény tevékenységét a Képviselő-testület által
évente megállapított költségvetésből látja el.
VII.) Az alapító okirat az alábbi 12. és 13. pontokkal egészül ki:
12.) Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendjét a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet tartalmazza.
13.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Az intézményben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései
vonatkoznak.
A változás 2009. június 1-jétől hatályos.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az alapító okiratot foglalja egységes
szerkezetbe és küldje meg a Magyar Államkincstár részére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
3 napon belül

146
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata
módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület az alpolgármester asszony javaslatát a Egressy Gábor Művelődési Ház és
Könyvtár Alapító Okirata módosítására vonatkozóan - 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
42/2009. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása
A költségvetési szervek gazdálkodásáról és jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. §
(4) bekezdése alapján Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja,
hogy az irányítása alá tartozó Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár fenntartása
2009. július 1-jét követően a könyvtári és közművelődési feladatatok ellátásához indokolt.
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-89. §-ában foglaltak és a költségvetési szervek
gazdálkodásáról és jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdése alapján az
Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát (továbbiakban alapító okirat)
az alábbiakban módosítja és egységes szerkezetét a határozat melléklete szerint állapítja
meg:
I.) Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép
2 ) Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
II.) Az alapító okirat az alábbi 2/A ponttal egészül ki:
2/A.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:
3. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (5) bekezdés
szerint Atkár Község Önkormányzata közösségi teret biztosít, a lakosság önszerveződő
közösségeit az intézmény rendelkezésre bocsátásával támogatja.
4. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény 53. § (2) és 64. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettsége és
alapján ugyanezen törvény 54. §-a, 64. § (1) és (2) bekezdése és 65. §-a alapján Atkár
Község Önkormányzata nyilvános községi könyvtárat, 74. § a) pontja alapján művelődési
házat tart fenn.
III.) Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép
3.) Az intézmény felügyeleti szerve:
Atkár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
IV.) Az alapító okirat az alábbi 4/A. ponttal egészül ki:
4/A) Az intézmény típus szerinti besorolása:
Az intézmény önállóan működő, közszolgáltató besorolású közintézmény.
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V.) Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép
5.) Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, alap-, kiegészítő, kisegítő és vállakozási
tevékenysége:
5.1 Törzskönyvi azonosító szám: 645476
5.2.1 2009. december 31-ig az alábbi szakfeladatrend érvényes:
Alaptevékenységi szakágazat: 932900 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás,
szabadidős tevékenység

SZAKFELADAT
száma
92181-5
923127
921925

megnevezése
Művelődési központok, házak tevékenysége
Közművelődési Könyvtár
Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység

5.2.2. 2010. január 1-jétől az alábbi szakfeladatrend érvényes:
Alaptevékenységi szakágazat:9105 Közművelődési tevékenységek
SZAKFELADAT
száma megnevezése
Alapfeladat:
855931
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855937
M.n.s. egyéb felnőttoktatás (magánszemélyeknek)
856099
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
910121
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123
Könyvtári szolgáltatások
910501
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
932918
Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
932919
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
Kiegészítő feladat:
855931
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855937
M.n.s. egyéb felnőttoktatás (magánszemélyeknek)
856099
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Kisegítő feladatok:
682002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (magánszemélyeknek)
821900
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (magánszemélyeknek)
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Vállalkozói feladatok:
682002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (gazdálkodó szervezeteknek,
vállalkozásoknak)
821900
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (nem magánszemélyeknek)
A vállalkozás jellegű nyereségét alaptevékenységére fordítja. A vállalkozási
célú bevételeknek el kell érie a vállakozási célú kiadásokat.
5.4.1.Az intézmény feladata, hogy a kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvényben meghatározott közművelődési tevékenység támogatása, a könyvtári ellátás
biztosítása. E célok megvalósításának elősegítése érdekében közreműködik a helyi lakosság,
különösen az ifjúság nevelésében, művelődési igényének fejlesztésében és kielégítésében,
továbbá a kulturális értékek közvetítésében, azok elsajátításában és létrehozásában. Fontos
feladat a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az iskolarendszeren
kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok megteremtése, az ismeretszerző, az amatőr alkotó,
művelődő közösségek tevékenységének támogatása, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez
a feltételek biztosítása, egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
5.4.2.A könyvtári ellátás biztosítása az önkormányzat kötelező feladata, melyet nyilvános
könyvtár fenntartásával biztosít. A könyvtár feladata továbbá, hogy nevelő, illetőleg az
önművelődést és tájékozódást szolgáló tevékenységével előmozdítsa az általános és szakmai
műveltség növelését. Segítse az oktatási és nevelési intézményekben folyó oktató-nevelő és
tanulmányi munkát, valamint előmozdítsa a tanulók olvasásra és könyvtárhasználatra
nevelését.
5.4.3.A könyvtár ellátja az Általános Iskolai könyvtár feladatait is.
5.5.1
Az intézmény alaptevékenységén kívül ellenérték fejében kisegítő és
vállalkozási tevékenységet is végezhet, így: terem bérbeadása, fénymásolás és egyéb irodai
szolgáltatások, önköltséges tanfolyamok indítása, megsemmisült, selejtezett készletek,
állóeszközök értékesítése, kilépett dolgozó munkaruha és egyéb térítése.
5.5.2
Az intézmény által végzett kisegítő és vállalkozási tevékenységek felső
határa: 10-10 %
5.3

VI.) Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6.) Az intézmény jogállása, vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
6.1.
Az intézmény önálló jogi személy.
6.2.1.Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendjét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési
és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő
egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.
6.2.2.Az intézmény vezetőjét a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján –
5 évre szóló – határozott időre nevez ki.
6.2.3.Az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata alapján
a kinevezési és munkaviszony megszüntetés, fegyelmi jogköröket a Képviselő-testület, az
egyéb munkáltatói jogköröket a polgármester gyakorolja.
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VII.) Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
7.) Az intézmény gazdálkodási formája:
7.1. Az intézmény gazdálkodási jogköre szerint önállóan működő költségvetési szerv,
önálló munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik a költségvetésben a
Képviselő-testület által jóváhagyott bérkereten belül. Az intézmény tevékenységét a
Képviselő-testület által évente megállapított költségvetésből látja el.
7.2.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala,
mint költségvetési szerv útján és e szerv által meghatározott módon vesz részt az
intézmény a tervezésben, a költségvetési beszámolásban és a könyvviteli elszámolásban.
Az intézmény pénzellátásáról – készpénzellátmány biztosításáról – a Polgármesteri Hivatal
gondoskodik, melynek rendszeresen elszámol.
7.3.1. Az intézmény vezetője – az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott
éves költségvetés keretszámain belül, önállóan gazdálkodik. Kötelezettséget 50.000 Ft-os
összeghatáron felül a polgármester vállal a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjének
megfelelően.
7.3.2. Kötelezettségvállalásra 30 000 Ft-ig az intézmény vezetője, vagy általa
felhatalmazott személy, 30 000 Ft illetve afelett a polgármester jogosult, ellenjegyzésre a
Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője /jegyző/, vagy az általa felhatalmazott személy.
Kötelezettségvállalás csak írásban, az ellenjegyzésre jogosult személy ellenjegyzésével
történhet.
7.3.3. Érvényesítésre a Polgármesteri Hivatal felhatalmazott gazdálkodási ügyintézője
jogosult.
7.3.4. Utalványozásra az intézmény vezetője, ellenjegyzésre a Polgármesteri Hivatal
gazdasági vezetője (jegyző) vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
7.4.1. Az intézmény pénzügyi-gazdasági ellenőrzését az Önkormányzat Jegyzője a belső
ellenőrzés rendszerén keresztül látja el.
7.4.2. Az Önkormányzat intézményei a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői
ellenőrzés rendszerét közösen üzemeltetik, az intézmények a rá vonatkozó feladatukat a
szabályzatnak megfelelően látják el.
VII.) Az alapító okirat az alábbi 10. ponttal egészül ki:
10.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Az intézményben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései vonatkoznak.
A változás 2009. június 1-jétől hatályos.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az alapító okiratot foglalja egységes
szerkezetbe és küldje meg a Magyar Államkincstár részére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
3 napon belül
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Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás
Társulási megállapodásának és Alapító Okirata módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület az alpolgármester asszony javaslatát a Települési Szilárdhulladék-lerakókat
Rekultiváló Társulás Társulási megállapodásának és Alapító Okirata módosítására vonatkozóan - 7
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
43/2009. (V. 27) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:

Települési
Szilárdhulladék-lerakókat
Rekultiváló
megállapodásának és alapító okiratának módosítása

Társulás

társulási

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Települési
Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás társulási megállapodásának és alapító
okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló
Társulás Társulási Megállapodásának – jelen határozat 1. számú mellékletét képező –
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, és felkéri a Polgármestert annak
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
2. A Képviselő-testület jóváhagyja a Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló
Társulás Alapító Okiratának – jelen határozat 2. számú mellékletét képező – módosítását, és
felkéri a Polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a társult önkormányzatoknál szorgalmazza
az 1-2 pontokban rögzített módosítások jóváhagyását.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről – jelen határozat megküldésével
tájékoztassa a társult önkormányzatokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző
2) Tájékoztató az "Út a munkához" program végrehajtásáról.
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Polgármester Úr távollétében ő fog válaszolni a feltett kérdésekre.
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Kérdés, hozzászólás:
Kocsis Attila képviselő:
A közfoglalkoztatottak milyen munkarendben, milyen napokon dolgoznak.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Hétfőtől péntekig, naponta fél 8 órától 16 óráig, kivéve pénteken, amikor 14 óráig tart a munkaidő.
Kocsis Attila képviselő:
Hány százalékot lehet igényelni a közfoglalkoztatottak után?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
95 %-ot kaphatnak az önkormányzatok a közfoglalkoztatottak után.
Kocsis Attila képviselő:
A béren kívül mit kaphatnak még a közfoglalkoztatottak?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Munkaruhát, védőruhát, kötelező az acélbetétes bakancs, védőruha a kaszával dolgozóknak, a kerti
munkához kesztyűt, és étkezési utalvány vagy természetbeni étkezési hozzájárulást kapnak.
Kocsis Attila képviselő:
És mindezt finanszírozzák is, vagy az önkormányzat fizeti.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ezt az önkormányzat fizeti. Az eszközökre kiírt pályázaton nem tudtak elindulni, az ezelőtt
megvásárolt eszközöket pedig nem lehetett betenni.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ez a pályázat folyamatos?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Nem, ez egyszeri CÉDE-s pályázat volt.
Kocsis Attila képviselő:
Mennyi időtartamra alkalmazzák őket?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Változó, van akit 3 hónapra, van akit 5 hónapra alkalmaznak.
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Kocsis Attila képviselő:
Ha, további személyek foglalkoztatása válik szükségessé, ez a költségvetésben hogyan jelenik meg?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A költségvetésben a régi rendszernek megfelelően tervezték ennek a költségét. Ezt majd írásban
megküldik a képviselőknek.
Berényi Ildikó képviselő:
Kérdezi, hogy az étkezési utalvány és hozzájárulás csak adható, vagy kötelező részükre?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az Önkormányzat étkezéstérítési díjról szóló rendeleté szerint a közfoglalkoztatásban résztvevők is
jogosultak erre a kedvezményre. Ezen csak rendelet-módosítással lehet változtatni. A
közfoglalkoztatásban részt vevők az önkormányzat Munka törvénykönyve szerinti munkavállalói.
Berényi Ildikó képviselő:
Ez akkor is csak lehetőség, tehát nem kötelező.
Kocsis Attila képviselő:
A Polgármester Úr szerint nem lehet megtenni senkivel, hogyha kijelöli a Munkaügyi Központ
közfoglalkoztatásra, ne foglalkoztassák, pedig mindenki tudja, hogy egyikük semmire sem alkalmas.
Fel lehet ezt fogni úgy is, hogy ugyanolyan munkaerő, mint az itt dolgozó, de elég rossz
véleményeket hall a faluból a közfoglalkoztatással kapcsolatban. Az önkormányzat komolysága is
megkérdőjeleződik ennek kapcsán. Volt olyan, hogy ő a futballpályán tartózkodott, amikor ez az
ember a fa alatt fekszik, de már vagy 40 perce, és tavaly is ugyanez volt. Hogyan lehetséges ilyen,
amikor vannak olyan alkalmazottak, akiknek a 8 órát le kell dolgozni, de nem biztos, hogy több
pénzt keresnek, mint ezek. Nehezen nyeli le, hogy a falu azzal van tele, hogy milyenek az
önkormányzati képviselők, hogy ilyet meg lehet tenni, aki szondázás után négy napon túl is jöhet
dolgozni, mikor mások miatt leszólnak. Ebben az ügyben lépni kell, mert nem hiszi, hogy beváltotta
a hozzáfűzött reményeket ez a forma. Elfogadhatatlan dolgok ezek, minimálbérért dolgoznak
emberek, akiktől elvárják, a 8 órai munkát, és mellette vannak ezek a közfoglalkoztatottak, akikre
más vonatkozik, ami az egész hivatalra rossz fényt vet. Legalább azt kellene elmondani nekik, hogy
ha pihenni akarnak, ne a Fagyizó előtt tegyék.
Király Sándor képviselő:
A napi munka szervezésének ki a felelőse?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A Polgármester Úr Czibolya Péterrel tárgyal, ő pedig a közmunkásokkal.
Király Sándor képviselő:
A Temetőt most az AMON tartja karban, akkor mit keresnek ott a síron fekve a dolgozók, mi dolguk
van ott nekik? A munkaidő-beosztásuk szerint pénteken miért csak 6 órát dolgoznak?
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Olvastam egy cikket, melyben volt olyan dolgozó, aki nem akart dolgozni többszöri felszólítás
ellenére sem, ezért fegyelmi úton eltávolította a polgármester.
Elég sokszor megyek körbe a falun, néha a kulturház előtt vannak, vagy a Kertalja úton is voltak
ahol vágták a füvet, amit nagyobb foltokban ott is hagytak, és Juhász Ferenc vágta a karókat.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
A temetőben a fákat kell locsolniuk, azért voltak ott.
Kocsis Attila képviselő:
Amikor azt mondják rájuk az emberek, hogy hülyék, amikor vannak olyan kijelentéseik, hogy ilyen
jó munkahelye még nem volt, mint az önkormányzatnál. Aki az Önkormányzatnál dolgozik és késve
jön, azt megjegyzik, nem érdekli, hogy délután mennyi ideig marad, azt látja, hogy háromnegyed 8kor vigyorog, ő ezt nem tudja elfogadni. Mindezt azért látja nehezen, mert az ő pénze attól függ,
hogy mennyit teljesít, és ha neki lenne alkalmazottja, nehezen viselné az ilyet.
Berényi Ildikó képviselő:
Azért kell erről beszélni, mert kapott anyagból dolgoznak. Az, aki becsülettel ledolgozza a 8 óráját,
vagy aki odakint lébecol, nem biztos, hogy jó, ha mind a 8 ember egy helyen van. Eltelt egy hónap és
most már lehetne az intézményekben dolgozniuk. Látható, hogy ki milyen feladatra alkalmas. Szét
lehetne őket venni, hogy ne együtt legyenek, mert nem biztos, hogy jó hatással vannak egymásra.
Az étkezés is idegesíti, nem biztos, hogy mindenkit egy kalap alá kell venni velük, úgy hogy az
elvégzett munka nem egyenlő. Javasolja, hogy módosítsák az étkezési szabályzatot, ha erre nincs
meg a pénzügyi fedezet.
Király Sándor képviselő:
Van-e tervben, vagy van-e ellenőrzés az elvégzett munkákra?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A polgármester folyamatosan járja a terepet, ő általában ellenőrzi is őket, és az elvégzett munkát.
Király Sándor képviselő:
A múltkor azt látta, hogy Bata József végignézte, hogy mit csináltak, de hogy neki van-e ehhez köze,
vagy az a Czibolya Péter dolga lenne?
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Mivel a falu központjában dolgoznak, nem jó látvány. Vannak velük problémák, de nem szabad,
hogy ezek a dolgok kimenjenek. Mivel nincs itt a polgármester, Berényi Ildikó mondja meg a
Polgármesternek, hogy nincs szüksége erre a négy emberre pénteken.
Javasolja a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület a tájékoztatót – határozathozatal nélkül – 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta.
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3.) Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy az 1. sz. szavazókörbe két póttag megválasztása szükséges,
mert a bizottság két tagja más irányú elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a szavazáson.
Ismerteti a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
Fülöp Lászlóné alpolgármester.
Javasolta a szavazatszámláló bizottsági két tagjának megválasztását.
A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatát – a szavazatszámláló bizottsági tagokra
vonatkozóan – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül – elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
6 igen
44/2009. (V. 27) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:

Szavazatszámláló bizottsági tagok választása

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997.
évi C. törvény 23. § (1) bekezdése és 27. § (1) bekezdése alapján Atkár Község 1. számú
szavazókörében a szavazatszámláló bizottság póttagjává
Kiss László
Tari Antal

Atkár, József A. u. 14.
Atkár, Fő út 41.

szám alatti lakosokat megválasztja.
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a szavazatszámláló bizottság
tagjaitól az esküt vegye ki.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: 2009. június 2.
III. NAPIREND UTÁN:
Bejelentések, indítványok:
Berényi Ildikó képviselő:
Az Óvoda zárva tartási kérelmét terjeszti a Képviselő-testület elé.
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Javasolta az Óvoda zárva tartási kérelmének elfogadását.
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A Képviselő-testület az alpolgármester asszony javaslatát, az óvoda zárva tartásáról – 7 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
szav: 6 igen.
45/2009. (V. 27) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:
Árnyaskert Óvoda nyári zárvatartása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször
módosított 1993. évi LXXXIX. törvény 90. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében
eljárva, az Árnyaskert Óvoda zárvatartását 2009. július 20-tól 2009. augusztus 17-ig
engedélyezi.
- A Képviselő-testület felhívja az Óvodavezető figyelmét arra, hogy a zárvatartásról a
szülőket időben tájékoztatni kell.
Felelős:
Határidő:

Közlésért:
Dr. Jakab Csaba jegyző
Végrehajtásért: Berényi Ildikó óvodavezető
Azonnal

Dr. Jakab Csaba jegyző:
A szolgálati lakásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a lakástörvény és a megkötött szerződés
alapján Berta Károlyné szerződésének 15. pontja szerint, ha bojler-cseréről van szó, azt a
bérbeadónak kell fizetni.
Kocsis Attila képviselő:
Beszélni kell vele erről.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A bérlőkkel részletesen egyeztetik a szerződést, hogy tisztában legyenek vele, hogy mit tartalmaz.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
A Konyhának kért egy telefonvonalat, lehet-e ebből valami?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Igen, van egy fölösleges vonal, a Művelődési Háznál ISDN-vonal egyikét át lehet szerelni a
Konyhához.
Bejelenti, hogy az Arany János úton a betonelemre a festéket már megvették, és a helyére teszik a
betonelemet.
Az útfelújítás támogatási szerződését megkötötték, és rögtön módosították is, hogy a befejezése
június 30-ig megtörténjen, mert az ÁFA-emelés összegét nem támogatják.
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Kocsis Attila képviselő:
Az úttal kapcsolatban, a napokban történt baleset, az Attila út-Rákóczi úti kereszteződésnél
semmilyen tábla nincs, ha valaki a Bisztrónál kanyarodik, elsőbbsége van a Rákóczi útival szemben,
mert egyforma az útminőség.
Másik bejelentése, hogy lassan véget ér a bajnokság 5 hét múlva, 4 hét múlva és a csapat bent marad
a megyei csoportban. El kellene dönteni, hogy ha nem tudják a megfelelő mennyiségű
önkormányzati támogatást megszerezni, valószínűleg nem tudnak a bajnokságban részt venni. Akik
eddig támogatták az egyesületet, nem biztos, hogy most is tudnak adni. A mostani sportbál is
szerényebb volt, a szilveszteri az jó volt. Egyre nehezebb bálokat is szervezni a pénztelenség, az
érdektelenség miatt. Nem látnak lehetőséget arra, hogy önállóan előteremtsék az összeget. Gyorsan
kezdődik az átigazolás a bajnokság után és tudni kell, hogy mi legyen.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Ez nem a képviselőkön múlik, szerinte nem valószínű, hogy meg tudja oldani az ÖNHIKI-s
önkormányzat ilyen ínséges világban a támogatást.
Kocsis Attila képviselő:
Ő szerinte pedig a képviselőkön is múlik, mert ha a testület azt mondja, hogy támogatást ad, akkor
igen.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Nem ide kapcsolódik: a 20 milliós kompetencia-alapú pályázatról mit lehet tudni?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Nyertek a pályázaton, a támogatási szerződés folyamatban van, 7,5 millió Ft összeget
megigényeltek, erre az évre 15 millió Ft-ot terveztek. Azon vannak, hogy minél kevésbé terheljék az
önkormányzatot. Az összes táblázatot rendelkezésre bocsájtották, jövő héten kedden lesz egy projekt
indító megbeszélés, ahol ezek a kérdések is felvetődhetnek, hogy hogyan lehet ezt zökkenőmentesen
lebonyolítani.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Vannak olyan cégek, akik előre finanszírozzák ezeket a továbbképzéseket, csakhogy ők végezhessék
ezeket.
Gondolkodott, hogy nincs pénzük, és ha arra az 5-6 ezer Ft-ra gondol, amit 9 ember kap, éves
viszonylatban ez elég sok pénz, ha folyamatosan alkalmazzák ezeket az embereket. Biztos, hogy van
olyan forrás, amiből át lehetne csoportosítani.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
A Hunyadi-Kertalja úti kereszteződés tele van akácfákkal, hogy már nem is nagyon fér el az autó.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
A faluban nagy divat, hogy egyesek legyomirtózzák az utcai árkot, de nagyon csúnya, ez ellen lehete valamit tenni?
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Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Általában azok teszik ezt, akik nem tudják lekaszáltatni.
Kocsis Attila képviselő:
A Mátra utca kinek a kezelésében van?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az úttest az Önkormányzat tulajdona.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját és az ülést 20.40
órakor bezárta.

kmf.

Dr. Jakab Csaba
jegyző

Benei Bertalan
polgármester

