
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2009. június 25-én (csütörtökön) 

16 órai kezdettel megtartott üléséről.  

 

Az ülés helye:            Községháza tanácskozó terme 

 

Jelen vannak     Benei Bertalan polgármester 

 Fülöp Lászlóné, alpolgármester 

 Bartókné Lukács Irén, Berényi Ildikó, ,  

 Hasznosi Árpád, Király Sándor 

 Kocsis Attila, Paksi Tamás,  

 Pesti Jánosné képviselők. 

 

Távolmaradását Benei Kálmán, képviselő. 

bejelentette:  
 

Meghívottak: Dr. Jakab Csaba, jegyző, 

 Tóth Gáborné, igazgatási előadó 

 

 

I. NAPIREND ELŐTT: 

 
Benei Bertalan polgármester: 

 

 

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

testületből 9 fő jelen van. 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a meghívóban közölt napirendeket tárgyalja meg. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Javasolta, hogy az igazgatói pályázatok elbírálását utolsó 6. napirendi pontként tárgyalják, ez így 

logikus. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Javasolta, hogy a 2. és 1. napirendi pontot cseréljék fel, mert a többi nem kapcsolódik a 

pályázathoz. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatokat, először a Fülöp Lászlóné javaslatát, hogy az 

igazgatói pályázatot 6. napirendi pontként tárgyalják 

 

A Képviselő-testület a napirendi javaslatot – határozathozatal nélkül 6 igen szavazattal, 3 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
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NAPIRENDEK 

 

Tárgy: Előadó: 

 

1) Beszámoló a Petőfi Sándor Általános Iskola munkájáról Bartókné Lukács Irén 

 igazgató 

 

2.) Beszámoló az Árnyaskert Óvoda munkájáról Berényi Ildikó 

 Óvodavezető 

 

3.) Tájékoztató az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Gulyás-Szabó Györgyné 

      munkájáról. Igazgató 

 

4.) Tájékoztató a község egészségügyi alapellátásáról Dr. Jakab Kálmán 

 Háziorvos 

 

5.) Tájékoztató a védőnői szolgálat munkájáról Marton Sándorné 

 Védőnő 

 

6) Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói munkakörére kiírt pályá- Dr. Jakab Csaba 

      zat elbírálása jegyző 

 

7.) A falunap programjának összeállítása, jóváhagyása Benei Bertalan 

 Polgármester 

 

8.) Bejelentések, indítványok. 

 

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 –9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta. 

 

 

 

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.)Beszámoló a Petőfi Sándor Általános Iskola munkájáról 

Előadó: Bartókné Lukács Irén igazgató 

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kiegészítés: nem volt. 

 

Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
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Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek a Petőfi Sándor Általános Iskola munkájáról szóló beszámoló 

elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a Petőfi Sándor Általános Iskola munkájáról 

szóló beszámoló elfogadására vonatkozóan – határozathozatal nélkül – 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

 

2.) Beszámoló az Árnyaskert Óvoda munkájáról 

Előadó: Berényi Ildikó óvodavezető 

Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Berényi Ildikó óvodavezető: 

 

Kiegészítése a gyermeklétszámmal kapcsolatos. 19 gyereket írattak be, ebből 2 középsőset 

Vámosgyörkről, és 1 kiscsoportosat Csányról. A beíratottak októberig elkezdik az óvodát. 

Októberig 47 gyermek lesz az óvodában. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Az évzáró rendezvényen is kiderült, sikeres évet zártak. Csak így tovább. Bőséges az anyag, nem 

tud már mit kérdezni. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Szóban is hallotta, olvasta is. Oktatási intézményeik anyagi lehetőségeikhez képest maximálisan 

teljesítettek, csak így tovább! Talán változik a finanszírozás, és jobb lesz, mert 7-8 millió forint 

iparűzési adóbevétel mellett nagyon nehéz gazdálkodni. Talán differenciálnak majd az iskolák 

esetében is. A pályázatokról nem mondhatnak le a jövőben sem. Ez nagyban segíti a 

költségvetést. Eszközbeszerzésekhez is nagy segítség a pályázati lehetőség. A bér- és 

járulékainak kifizetése az igazi kihívás. Finanszírozási szempontból fontos, hogy a 

gyermekszámmal ne legyenek gondok. 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek beszámoló elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az Árnyaskert Óvoda munkájáról szóló 

beszámolóra vonatkozóan, - határozathozatal nélkül - 9 igen szavazattal ellenszavazat nélkül 

tudomásul vette és elfogadta. 

 

 

 

3.) Tájékoztató az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról.  

Előadó: Gulyás-Szabó Györgyné Igazgató 

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás: 
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Kocsis Attila képviselő: 

 

A 2. sz. táblázat üres sorát hogyan kell értelmezni. A jelzett napokon vagy az abba tartozó 

időszakra értendő az adat. 

A 2008. XII. 31-i. 2506 látogatás tényleges adat? 

 

Gulyás Szabó Györgyné Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója: 

 

A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy igen, még az érdeklődő is statisztikai adat. 

Információt kérni sokan járnak a középkorosztályból. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

3. sz. tábla, műsorok rendezvények, amikor be volt zárva a ház, hol volt a rendezvény? 

 

Gulyás Szabó Györgyné Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója: 

 

A bejegyzett csoportok bárhol tartották a rendezvényeiket, a Művelődési Ház statisztikájában 

kell szerepeltetni. 

Vásárok is voltak. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A művelődési ház működtetése problémás. Idéz a beszámolóból. Alig vannak emberek a 

rendezvényeken. Oktatással kapcsolatos előadásról talán a pedagógusokat is kellett volna 

értesíteni. 

 

Gulyás Szabó Györgyné Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója: 

 

A szakértői oktatás csak egy területe volt az oktatás. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Már kétszer szerveztek Leader-rendezvényt is, és oda sem jönnek az emberek. Szűcs István 

előadását sem látogatták. Érdektelenek az emberek. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Van olyan ismerőse, aki politizál, de nem ment választani ennek ellenére sem. 

Kapcsolat: a község egyéb intézményei. Mik ezek? 

 

Gulyás Szabó Györgyné Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója: 

 

Takarékszövetkezet, Tass puszta – rosszul fogalmazott, szervezetet kellett volna írni. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Idézi, mit ír a feladatokról. Ez a legnagyobb probléma. Ha ezt nem tudja megoldani a 

Művelődési Ház (csak vásár van, és nyugdíjas csoport) ez nagyon nagy baj. Ezek saját maguktól 

is működnek. 
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Benei Bertalan polgármester: 

 

Nem lehet az a probléma, hogy a fiataloknak nincs vezetőjük? Hatan-nyolcan elmennek a 

kocsmába, és ennyi. Tényleg sokat költöttek a házra, ki kellene használni végre. Hol vannak a 

fiatalok? A foci körül igen, de máshol semmi. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A megoldást meg kell találni! Aki fiatalon sem megy, az később sem fog és a gyermeke sem. 

 

Gulyás Szabó Györgyné Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója: 

 

Egy-egy pályázati lehetőségnél megkérdezi a gyerekeket, hogy mit szeretnének, de nem tudják, 

hogy mit akarnak. Amit a felnőttek, azt biztos nem.  

 

Király Sándor képviselő: 

 

Kölcsönhatás székek esetében: amit használnak, kopik. Ezt nem lehet elzárni. 

Szeptember 5-i esküvőről van szó, nekik nem engedték a rendezvényt a klubban megtartani. 

Hogyan legyen rendezvény a klubban, amikor ott tárolják a székeket, mint egy raktárban. 

Discó-ellenesség van, nem csupán a gyerekek kenik össze a falat, a felnőttek is. A közösségi 

terek kopnak.  

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Székkel kapcsolatban: a műanyag kipotyog a lábából, a textil 10 db-nál is szétment. Venni kell 

kintre székeket. Ezek a mostaniak nem valók kinti használatra. A klub már régen nem raktár. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Nem tehermentes rendezvényről beszélt. Napköziben egy ajtón vinnék át. Óhatatlan, hogy 

kapjon. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő. 

 

Szűcsi Róberték kérték először, nem kapták, ezután ő szólt és mégis megkapták. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Aki bérbe akar venni, az elmegy, megnézi, vagy kell, vagy nem, a bérlő eldönti, választ. 

 

Gulyás Szabó Györgyné Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója: 

 

Az EU-s rendezvényen 150.000 Ft volt a pénz, 75.000 Ft + ÁFA könyv, a többi a rendezvényre. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Ki kellene írni, hogy az „Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár a Vásárcsarnok”. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

IKSZT tagok lettek, lehet saját pénz nélkül fejleszteni a házat. Abban van szerencséjük, ami nem 

akar működni a faluban. Ők bútorokra próbálnak pályázni. Discoról majd az egyebekben szól. 
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Javasolta a Képviselő-testületnek az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról 

szóló tájékoztató elfogadását. 

 

A Képviselő-testület az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról szóló 

tájékoztatót – határozathozatal nélkül - 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal tudomásul vette és 

elfogadta. 

 

 

4.) Tájékoztató a község egészségügyi alapellátásáról 
Előadó: Dr. Jakab Kálmán háziorvos 

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Dr. Jakab Kálmán háziorvos: 

 

Kiegészítésében elmondta, hogy deffibilátorhoz jelentősen olcsóbban (50 %) lehet hozzájutni. 

(2480 euró + ÁFA) Fontosnak tartja a rászorulók szempontjából. Minden második embert vissza 

lehetne hozni, de ha nincs ilyen, akkor csak 2-3 %-ot. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Kisbabáknak drága az oltóanyag, mi ez? 

 

Dr. Jakab Kálmán háziorvos: 

 

Középfül, mellékmirigy gyulladás, agyhártyagyulladás elkerülésére jó. Egy oltás 17.000.-Ft, 

állam finanszírozza, anyának nyilatkoznia kell, elfogadja-e. Három alkalommal végzik. Szigorú 

jelentési kötelezettségek vannak ezzel kapcsolatban. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Defibrillátor készülékhez 100.000 Ft-ot elképzelhetőnek tart az Önkormányzat részéről. Lehetett 

volna rá gyűjteni. 

 

Paksi Tamás képviselő: 

 

16 óra után hogyan működne? Lehet rá megoldást találni? 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

A szerda reggeli vérvétel nagyon jó megoldás. A csontritkulás mérés is nagyszerű. Biztatják a 

doktort minél többet szervezzen. 

 

Dr. Jakab Kálmán háziorvos: 

 

A szűréseknél a szervezés a fontos. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A településen, az egészségügy területén probléma nincs. Megköszöni Doktor Úr és Julika 

munkáját. 
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Dr. Jakab Kálmán háziorvos: 

 

Köszöni a parkolót, még kap egy réteget, és jó lesz. 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Jövő héten befejezik. Fehér murvát hoznak még. 17 m3 zúzalékot szórtak szét. Az egyesületnek 

ennyire volt pénze. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Felajánlása: szórólapokban szívesen szerepelteti a szűrésekről szóló tájékoztatót. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

550.000 Ft-ot egy összegben kifizetni az önkormányzatnak sem egyszerű. Lehet-e részletfizetést 

kérni: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek a község egészségügyi alapellátásáról szóló tájékoztató 

elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a község egészségügyi alapellátásáról szóló tájékoztatót – határozathozatal 

nélkül - 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül tudomásul vette és elfogadta. 

 

 

5.) Tájékoztató a védőnői szolgálat munkájáról. 

Előadó: Marton Sándorné, Védőnő 

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Marton Sándorné védőnő: 

 

Kiegészítésében elmondta, hogy az idén rövidre fogta. Védett kocsibeállót mindig elfoglalják. 

Kellene egy tábla, ami ezt szabályozná. Egészségügyi festés is esedékes lenne, és esetleg a fűtés 

átalakítása. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Egészségügyi meszelést meg kell beszélni. Fűtés átalakítása előtt ablakokat kellene cserélni, 

Megnézi, mit lehetne tenni. 

 

Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Védőnői 

Szolgálat munkájáról szóló beszámolót vegyék tudomásul. 

 

A Képviselőtestület a Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámolót – határozathozatal nélkül 

– 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, tudomásul vette és elfogadta. 
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6.) Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói munkakörére kiírt pályázat elbírálása. 

Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy a pályázati felhívásra 1 db pályázat érkezett Bartókné 

Lukács Iréntől.  

Ismerteti a Képviselő-testülettel a Szervezeti és Működési Szabályzat ide vonatkozó részeit  

 

A minősítés anyagát mindenki megkapta, eltérő időben. A minősítő bizottság tagjait korábban 

megválasztották. 

 

Az SZMSZ 37. §-a alapján kizárás van-e? A pályázatot nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalják-e? 

 

Bartókné Lukács Irén pályázó. 

 

Kéri kizárását a pályázat tárgyalásából, és beleegyezik a nyílt ülésen történő tárgyalásba.  

 

A Képviselő-testület Bartókné Lukács Irén pályázó ügyében 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül kizárta a pályázót a tárgyalásból. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Van-e kérdés? 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A minősítésben, gondolja, minden le van írva. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy döntsenek a szavazás módjáról. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal – 2 képviselő nem szavazott - a 

titkos szavazásról döntött.  

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület titkos szavazást tart.  

A szavazás lebonyolítására 3 tagú bizottságot kell választani. (SZMSZ-ből idéz) 

Az Ügyrendi bizottság 3 tagja jelen van. 

A szavazólapok a dátumot, nevet, igent-nemet tartalmaznak. 

 

Szavazás: 

 

Kocsis Attila a bizottság elnöke: 

 

Kihirdeti a szavazás eredményét: 8 érvényes szavazat érkezett, 5 igen és 3 nem. 

 

Dr. Jakab Csaba Jegyző: 

 

A Képviselő-testület Bartókné Lukács Irént nem választotta meg az iskola igazgatójának. 
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Ismerteti az Oktatási törvény idevonatkozó részét. Kérdezi a Képviselő-testületet, hogy kíván-e 

megbízást adni az Igazgató Asszonynak. 

 

 

A Képviselő-testület Bartókné Lukács Irén igazgatói megbízására vonatkozóan 8 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

46/2009. (VI. 25) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói posztjára megbízás 

 

Atkár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése és 10. § (1) b) pontjában, a 

közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) 

bekezdésében, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján  

2009. augusztus 1-jétől 2010. július 31-ig terjedő időszakra megbízza Bartókné Lukács 

Irén, 

Atkár, Rákóczi u. 20/B szám alatti lakost az Atkári Petőfi Sándor Általános Iskola 

igazgatói teendőinek ellátásával. 

 

A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a megbízással 

összefüggő intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős:  Benei Bertalan polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő: 2009. augusztus 1. 

 

Bartókné Lukács Irén pályázó: 

 

Alkalmatlannak találták kinevezett vezetőnek, akkor gondolkodnia kell, elfogadja-e a megbízott 

vezető funkciót. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Akik nemmel szavaztak, azok másodszor igennel. Ez igen furcsa. Ha ő nemmel szavazott volna, 

akkor lennének érvei, és egy percig sem lehet rábízni az intézményt.  

Gondolkodott, történt valami 56-ban, üldöztek valakiket, és az üldözők ma koszorúznak az 56-

osok emlékművénél. 

Az iskola társításakor szerzett ellenségek ma bosszút álltak, de talán az is kiderül majd a jövőben, 

hogy jó ügyért harcoltak. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Sajnálja, hogy politikai síkra terelték az eredményt.  

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Furcsa, hogy a minősítések kapcsán semmi sem derült ki abból, hogy alkalmatlan. 

 

Fülöpné Erdélyi Mária igazgató-helyettes: 

 

Hogy fogják elkezdeni a tanévet, milyen helyzetbe hozták a szülőket, gyerekeket? Ismerik-e a 

véleményezők érveit a képviselők? Felelőtlenségnek tartja a döntést.  
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Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Óvodában már volt ilyen. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Mi a következő lépés, ha az Igazgató Asszony nem vállalja a megbízást? 

 

Fülöpné Erdélyi Mária igazgató helyettes: 

 

Közoktatás-vezetői végzettsége van Bartókné Lukács Irénnek. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A Képviselő-testület vezetői megbízást ad. A végrehajtási rendelet nem ír szabályozást erre az 

esetre. Ha nem vállalja a megbízást, megvizsgálja a lehetőségeket. Rendkívüli ülésen 

tájékoztatás, állásfoglalások léteznek, gondoskodnak a beszerzéséről. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Holnap reggel már elérhető az Oktatási Minisztérium, volt már ilyen eset. 

 

Bobákné Benei Márta pedagógus: 

 

Veterán tagként kér szót. Nem tudnak elmenni ilyen bizonytalanságban. Tiszteletben tartják a 

Képviselő-testület döntését, de, a szakmai közösség, a szülők és egyéb közösségek is támogatták 

az Igazgató Asszonyt. Attól tartanak, hogy így elviszik a gyerekeket az iskolából. Ezért arra kérik 

Bartókné Lukács Irént, hogy maradjon a posztján. Szeretnének nyugodtan elmenni szabadságra. 

Nem hiányzik a szóbeszéd a faluban, hogy rossz döntéseket hozzanak a szülők. 

 

Gálné Kelemen Roberta szülő-pedagógus: 

 

Semmi sem hangzott el itt, ami negatív, ezért kéri, maradjon a posztján. Tolmácsolja a 

gyerekközösség kérését is. 

 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Borzasztóan nehéz ez a döntés, de vállalja a megbízást. Tudta, hogy ez lesz. Másodikos gyerekek 

közé képzelte magát osztályfőnökként. Ez politika. Polgármester Úr most elégedett lehet, elérte, 

amit akart. Nagy iskolákban ez már bevett politikai lépés. Ha elvállalja, a polgármesternek 

kényelmes, ha nem vállalja, akkor a kollégák helyzetét nehezíti. Ez csak politika és bosszú. Aki 

ennek örül, annak ez legyen a legnagyobb öröme. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Megköszöni Bartókné Lukács Irénnek a döntését. 
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7.) A falunap programjának összeállítása, jóváhagyása 

Előadó: Benei Bertalan Polgármester 

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.  

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Mindenki megkapta a programot, a költségvetéssel. 

Szponzorokat keresnek, leveleket írtak cégeknek támogatásért. Ha nem jön össze pénz, elmarad a 

program. 

Zenekar 21 órától lenne fiataloknak, több ajánlatból jót és a legolcsóbbat választják. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Bejelenti, hogy Dr. Soltész Sándor tábla felavatására támogatást szeretne, vegyék fel a 

programba. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

48-as síremlék rendbetétele is várat magára, pedig községi ünnep alkalmával szóba került a 

dolog. 

Sportegyesület tervez-e valamit? 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Mint képviselő mondja: nincs értelme három napra széthúzni a „semmit”. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester. 

 

Szerinte is egy napon legyen minden program. 

 

Gulyás Szabó Györgyné Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója: 

 

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Tóth Máté 28.000 Ft-ért vállal discot, egy zenekar 2-2,5 

órára 100.000 Ft-ot kér hangosítással, hangosítás nélkül 70.000 Ft-ot.  

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

A tervezet rugalmasan alakítható. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

A programok között sok üres idő van. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A pénteki nap programjait át kellene tenni szombatra, vagy fordítva. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A tűzijátékra a pénzt biztosítani kellene, a többi meg majd az adományok függvénye lehet.  
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Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztett Falunapi program elfogadását, július végéig 

majd alakul, akkor már többet látnak. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és 

az alábbi határozatot hozta: 
 

47/2009. (VI. 25) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az „Atkári Napok 2009” programjai 

 

Atkár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Atkári Napok 2009” 

programról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület a programok időpontját 2009. augusztus 20-21. napjaiban állapítja 

meg.  

 

A Képviselő-testület megbízza a Művelődési Ház igazgatóját a programtervezet 

átdolgozásával. 

 

Felelős: Gulyás - Szabó Györgyné igazgató 

Határidő: 2009. július 20. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy keressen meg helyi és 

környékbeli vállalkozásokat a program támogatására. 

 

Felelős: Benei Bertalan polgármester 

Határidő: 15 napon belül 

 

 

Gulyás Szabó Györgyné Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója: 

 

Kérelem: Művelődési Ház Klubterme is legyen kiadható, eddig nem volt bérleti díja. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Király Sándor képviselő: 

 

A bérleti szerződésben legyen benne, mit, mivel adnak, ki takarít, stb. 

 

A Képviselő-testület az elhangzott kérelmet 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

48/2009. (VI. 25) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár bérleti díjairól szóló 83/2007. 

(XII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról és egységes szerkezetbe 

foglalásáról 

 

Atkár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Egressy Gábor 

Művelődési Ház és Könyvtár bérleti díjairól szóló 83/2007. (XII. 19.) sz. Képviselő-

testületi határozat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

A 3. pont az alábbi f) ponttal egészül ki: 
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f.) Művelődési Ház klubterme, egyéb kiegészítő helyiségei - a nagyterem és a 

könyvtár kivételével - vehetők igénybe családi rendezvény (lakodalom) megtartására:  

- Árammal, vízfogyasztással egyszeri alkalomra: 

Ápr. 15.-től okt. 14-ig, csütörtök reggel 8 órától vasárnap este 20 óráig:          35 000 Ft 

- Árammal, vízfogyasztással, fűtés igénybevételével egyszeri alkalomra: 

Okt. 15.-től ápr. 14-ig , csütörtök reggel 8 órától vasárnap este 20 óráig:          42 000 Ft 

 

A határozat az alábbi 6. ponttal egészül ki: 

 

A terembérleti szerződés megkötésekor ki kell kötni, hogy a bérlő köteles a helyiségek 

és a rendelkezésre bocsátott berendezési tárgyak épségét, állagát megőrizni, a 

helyiségeket, pedig átvételi (takarított) állapotban kötelesek visszaadni. 

 

A fenti módosításokkal a határozat egységes szerkezetű szövegét a határozat melléklete 

szerint állapítja meg. 

 

Felelős: Gulyás - Szabó Györgyné igazgató 

Határidő: 2009. július 1. 

 

Gulyás Szabó Györgyné Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója: 

 

Bejelenti, hogy 2009. július 21-től augusztus 4-ig szabadságát tölti, ezért kéri, hogy a Képviselő-

testület járuljon hozzá a Művelődési Ház zárva tartásához. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Nem tartja szerencsésnek, hogy a nyári időszakban bezárják a házat, a fiatalok most vannak 

itthon. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A munkáltató bizonyos számú napot köteles kiadni a dolgozónak. 

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár zárva 

tartása iránti kérelmét fogadja el. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár 

zárva tartására vonatkozóan 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

49/2009. (VI. 25) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tárgy:  Az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár 

nyári zárva tartásáról 

 

Atkár község Önkormányzatának Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 68. § b) 

pontjában és 78. §. (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, az Egressy Gábor 

Művelődési Ház és Könyvtár zárvatartását szabadság kiadásának biztosítása miatt 2009. 

július 21-től 2009. augusztus 4-ig engedélyezi. 

 

Felelős:   Közlésért:             Dr. Jakab Csaba jegyző 

Végrehajtásért:  Gulyás Szabó Györgyné Műv.Ház vezető 

Határidő: Azonnal 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 

- Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet-

tervezet 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 

Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 

 

A bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. A bizottság javasolta a Képviselő-testületnek 

elfogadásra az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet-

tervezetet. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 

bérletéről szóló rendelet-tervezet elfogadását. 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 

rendelet-tervezetet – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az 

alábbiak szerint: 

 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

 

9/2009. (VI. 25.) SZÁMÚ  

 

RENDELETE  

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK 

BÉRLETÉRŐL 

(melléklet szerint) 

 

 

 

- Atkár Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési 

Szabályzata  

Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet belső ellenőrzés 

megállapításainak megfelelően készült el a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv 

szervezeti és működési szabályzata. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 

 

A bizottság megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. A 

bizottság javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
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Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Kérdezi, hogy most hány ügyintéző van 6 vagy 7 fő? 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a jegyzővel együtt 6 fő van, az ügykezelő véletlenül 

maradt benne, ki fogja ezt javítani. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az Atkár Községi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozóan - 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

50/2009. (VI. 25) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy:  Atkár Község Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadása 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Atkár Községi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Atkár Községi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozat egy példányát küldje 

meg Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének belső 

ellenőrzési vezetője részére. 

 

Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő:  8 napon belül 

 

- Javaslat Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető Részben Önálló 

Költségvetési Intézmény alapító Okiratának módosítására 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Az előterjesztést mind a 4 társulati tag önkormányzatnak meg kell tárgyalni és elfogadni. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselőtestületnek a "Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 

Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító Okiratának módosítására" vonatkozó javaslat 

elfogadását. 
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Vámosgyörk és Térsége Kommunális 

Szennyvízüzemeltető Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító Okiratának módosítására" 

vonatkozóan - 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

51/2009. (VI. 25) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető Részben Önálló 

Költségvetési Intézmény alapító okiratának módosítása 

 

Atkár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 

Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető Részben Önálló 

Költségvetési Intézmény alapító okiratának módosítására” című előterjesztést és 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

1. A Képviselő-testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 

Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának címét kiegészíti az alapító 

okirat felirat alá az alábbi névvel: 
 

„Vámosgyörk  és térsége kommunális szennyvíz üzemeltető költségvetési szerv” 

 

2. A Képviselő-testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 

Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 1. pontját az alábbiak 

szerint módosítja: 
 

„1. A költségvetési szerv neve  
 

 VÁMOSGYÖRK ÉS TÉRSÉGE KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZÜZEMELTETŐ 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV „ 

 

3. A Képviselő-testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 

Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 2. pontját az alábbiak 

szerint módosítja: 
 

„2. A költségvetési szerv székhelye
 

 

 3291 Vámosgyörk, Petőfi út 25.” 

 

4. A Képviselő-testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 

Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 3. pontját az alábbiak 

szerint módosítja: 
 

„3. A költségvetési szerv alapító szervei 
 

 Vámosgyörk Község Önkormányzata 

 3291 Vámosgyörk, Petőfi út 25. 
 

 Adács Község Önkormányzata 

 3292 Adács, Szabadság tér 1. 
 

 Atkár Község Önkormányzata 

 3213 Atkár, Fő út 70. 
 

 Csány Község Önkormányzata 

 3015 Csány, Kossuth u. 2.” 
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5. A Képviselő-testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 

Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 4. pontját az alábbiak 

szerint módosítja: 
 

„4. A költségvetési szerv alapításának ideje
 

 

  2006.” 

 

6. A Képviselő-testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 

Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 5. pontját az alábbiak 

szerint módosítja: 
 

„5. A költségvetési szerv irányító és felügyeleti szervei
 

 

 Az alapító önkormányzatok képviselő-testületei együttesen: 

 Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 3291 Vámosgyörk, Petőfi út 25. 
 

 Adács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 3292 Adács, Szabadság tér 1. 
 

 Atkár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 3213 Atkár, Fő út 70. 
 

 Csány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 3015 Csány, Kossuth u. 2.” 

 

7. A Képviselő-testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 

Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 6. pontját az alábbiak 

szerint módosítja: 
 

„6. A költségvetési szerv működési területe
 

 

Az alapító önkormányzatok közigazgatási területe.” 

 

8. A Képviselő-testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 

Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 7. pontját az alábbiak 

szerint módosítja: 
 

„7. A költségvetési szerv típusa az általa végzett tevékenység jellege alapján 
 

 

 A tevékenység jellege alapján : közszolgáltató költségvetési szerv    

 A közszolgáltató szerv típusa alapján közüzem.” 

 

9. A Képviselő-testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 

Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 8. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 
 

 „8. A költségvetési szerv típusa a feladatellátásához gyakorolt funkciója alapján
 

 

A költségvetési szerv típusa a feladatellátáshoz gyakorolt funkciója alapján önállóan 

működő.  

Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Vámosgyörk község Polgármesteri Hivatala látja el.” 

 

10.  A Képviselő-testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 

Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 9. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 
 

 „9. A költségvetési szerv alaptevékenységei
 

 

901116 Szennyvíz elvezetés és kezelés” 



 175 

 

11.  A Képviselő-testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 

Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 10. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 
 

 „10. A költségvetési szerv egyéb tevékenysége
 

 

A költségvetési szerv vállalkozási, nyereség illetve  haszonszerzésre irányuló, továbbá 

kisegítő és kiegészítő tevékenységet nem végez.” 

 

12.  A Képviselő-testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 

Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 11. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 
 

 

„11. A költségvetési szerv költségvetése
 

 

A költségvetés a Társulási Tanács ill. az alapító önkormányzatok képviselő-testületeinek 

előzetes jóváhagyását követően beépül Vámosgyörk Község Önkormányzat éves 

költségvetésébe. Működési kiadásait a közművek üzemeltetéséből befolyó bevételeiből 

fedezi. Beszámoló időszakában tulajdoni hányadok arányában nettó módon elszámol a 

társulás tagjaival..” 

 

 

13.  A Képviselő-testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 

Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 12. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 
 

 „12. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon
 

  

Vámosgyörk Község Önkormányzata, Adács Község Önkormányzata, Atkár Község 

Önkormányzata, valamint Csány Község Önkormányzata tulajdonában lévő, de a 

költségvetési szerv által használt korlátozottan forgalomképes 02/2 helyrajzi szám alatti 

ingatlan, mint a Társulási törzsvagyon. A költségvetési szerv az ingatlan felett 

rendelkezési jogosultsággal nem rendelkezik.” 

 

14.  A Képviselő-testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 

Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 13. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 
 

 „13. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje
 

 

A vonatkozó jogszabályok alapján nevezi ki a Társulás.” 

 

15.  A Képviselő-testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 

Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 14. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 
 

„14. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 

megjelölése  
 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, 

melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 

Egyes foglalkoztatottjainak – akik alkalmazásáról a Társulási Tanács szükség esetén 

határoz - a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 

1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az 

irányadó.” 
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16.  A Képviselő-testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 

Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 15. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 
 

„15 Jelen alapító okirat a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2009. 

.…….. hó 1. napjától hatályos.” 

 

A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatot a Vámosgyörk  és 

Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető Költségvetési Szerv részére (Vámosgyörk, 

Petőfi S. u. 25 küldje meg.  

 

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő: 3 napon belül 

 

 

- Árnyaskert Óvoda Minőségirányítási Program Módosítása 

Előadó: Berényi Ildikó óvodavezető 

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Berényi Ildikó óvodavezető: 

 

Kiegészítésében elmondta, hogy az előterjesztés a teljes dokumentumot bemutatja. A Szabályzat 

2009. szeptember 1.-ével lép hatályba, és 2011. 06. 30-ig lesz érvényes. 

A szabályzat tartalmazza még a teljesítményértékelési rendszert is. 

 

Kérdés, hozzászólás: nem volt. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek az Árnyaskert Óvoda Minőségirányítási Program-módosítás 

elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az Árnyaskert Óvoda Minőségirányítási 

Program-módosítás elfogadására vonatkozóan - 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

52/2009. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az Árnyaskert Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyása 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször 

módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bek f) pontjában fogalat jogkörében 

eljárva, e törvény 40. § (10) bekezdése alapján elkészített és az alkalmazotti közösség 

által elfogadott „Teljesítményértékelés helyi gyakorlata 2009.” című dokumentumot az 

Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának mellékleteként 

jóváhagyja. 

 

Határidő:  2009. szeptember 1. 

 

A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozat jegyzőkönyvi 

kivonatát küldje meg az Árnyaskert Óvoda vezetőjének. 

 

Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő: 8 napon belül 
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Benei Bertalan polgármester: 

 

Ismerteti a Képviselő-testülettel Tóth Máté Képviselő-testülethez címzett kérelmét. A 

rendezvény biztosításáról nem ír a levélben, ez pedig előírás. 

Kérelem jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Be kell hívni, tárgyalni kell és igyekezni közös nevezőt találni. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Szerinte nem etikus az ingyenes bérbeadás a többiekkel szemben. Az elvégzett társadalmi 

munkáért akkor bárki, bármikor kérhet hasonlókat. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Voltak már ettől eltérő esetek máskor is, mint amit Fülöpné mond. Halásziak, vámosgyörkiek. 

Egy alkalommal Tóth Máté is megkaphatja, próbálkozzon. Szerződést kell írni! Rend, biztosítás. 

Klubteremre vonatkozik a bérbeadás. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy szavazzanak a kérelemről. 

 

A Képviselő-testület Tóth Máté kérelmét – a Művelődési Ház ingyenes teremhasználatára 

vonatkozóan 9 igen szavazattal,:ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

53/2009. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Tóth Máté, Alkotmány u. 33/b szám alatti lakos kérelme Művelődési ház 

ingyenes teremhasználatára 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Máté, 

Alkotmány u. 33/b szám alatti lakos kérelmét Művelődési ház ingyenes 

teremhasználatára és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tóth Máté részére a Művelődési Ház alábbi helyiségeit biztosítja egyszeri alkalomra, 

belépődíjas rendezvény megtartására, a rendfenntartás, a tisztaság és a vagyonvédelem 

biztosításával: 

 

1. Klubterem 

2. Előterek 

3. WC helyiségek 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár 

igazgatóját a bérleti szerződés megkötésére. 

 

Felelős:  Gulyás-Szabó Györgyné igazgató 

Határidő: 15 napon belül 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

- Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I.29.) számú rendeletének 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet terjeszti a Képviselő-testület elé. 

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. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – költségvetési rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezetre vonatkozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és 

rendeletté emelte az alábbiak szerint: 

 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

 

10/2009. (VI. 25.) 

 

R E N D E L E T E  

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

1/2009. (I. 29.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

 

- Az Önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és 

munkahelyi étkeztetéséről szóló 3/1996. (I.31.) számú rendelet módosításáról. 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 

Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A rendelet módosítását, a nyersanyagnorma emelését - 2009. július 1.-től - az élelmiszerárak 

növekedése indokolta. 

A tervezetet az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta. 

 

Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi bizottság elnöke: 

 

A bizottság megtárgyalta az Önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, 

térítési díjáról és munkahelyi étkeztetéséről szóló 3/1996. (I.31.) számú rendelet módosításáról 

szóló rendelet-tervezetet. 

A bizottság egyetért a módosítással, és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
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Berényi Ildikó képviselő: 

 

Az elmúlt ülésen volt szó a közcélú dolgozók étkezési utalványáról. Most logikus lenne 

visszatérni erre, mivel ez nem kötelező juttatás, nem kellene nekik adni. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Az étkezési utalványok nem 10.000 Ft-ba kerülnek, ez csak az önkormányzatnak kerül ennyibe, 

az állampolgárnak nem. Adóterhe is lesz 2010-től, de erről még ráérnek beszélni. 

 

Pesti Jánosné képviselő: 

 

Ezek az emberek örülhetnek, hogy dolgozhatnak, még ha csak kis ideig is. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Egyetért Berényi Ildikóval, szerinte sem kapjanak a közcélú dolgozók étkezési utalványt. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A rendeletben javasolja a "közhasznú" szót törölni. 

Továbbá javasolja kiegészíteni a rendeletet: "A határozatlan idejű munkaszerződéses dolgozók 

kaphatnak étkezési utalványt." 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek az elhangzott módosítások elfogadását. 

Először a Berényi Ildikó javaslatára vonatkozóan szavazzanak: hogy a közhasznú dolgozók ne 

kapjanak étkezési utalványt. 

 

Berényi Ildikó javaslatát a Képviselő-testület - határozathozatal nélkül 8 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal elfogadta. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel Dr. Jakab Csaba jegyző módosítását, a közhasznú szó törlését, valamint 

kiegészítését: csak a határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkezők kaphassanak étkezési 

utalványt. 

 

A Képviselő-testület a Jegyző rendelet-módosítására és a rendelet kiegészítésére vonatkozó 

javaslatát 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta. 

 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek - az Önkormányzati intézmények élelmezési 

nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetéséről szóló 3/1996. (I.31.) számú 

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet - a már elfogadott módosításokkal együtt - 

elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az Önkormányzati intézmények élelmezési 

nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetéséről szóló 3/1996. (I.31.) számú 
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rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan - 9 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül elfogadta és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 

 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
 

11/2009. (VI. 25.) SZÁMÚ 
 

R E N D E L E T E 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI 

NYERSANYAGNORMÁIRÓL, TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ÉS MUNKAHELYI 

ÉTKEZTETÉSRŐL SZÓLÓ 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

(melléklet szerint) 

 

 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Kérdezi, hogy meddig Kertalja út a Kertalja út? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Nem volt szilárd burkolata a kimaradt résznek. Jászberényből hoznak mart aszfaltot hamarosan.  

 

Király Sándor képviselő: 

 

Egy-két hónap múlva elmossa a víz. Van, ahol a járda is bitumenes, ott elég szilárd volt az alap. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ahogy az engedélyek rendelkeznek, úgy készült az út. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Összeszedik-e az aszfaltot? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Igen. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Megnövekedett a forgalom a Széchenyi úton. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ha lesz útjavítás, akkor olyan út lesz, amin busz is járhat. akkor milyen forgalom lesz? 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Meddig kell vágni a füvet az ingatlan tulajdonosának. Miért vágják a Mátra utcát? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Jó, kiderült a felolvasott rendelet mit szabályoz, akkor majd nem vágják. 
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Kocsis Attila képviselő: 

 

Egyeseknek miért ad az Önkormányzat ajándékba évente 80.000 Ft-ot. Sportegyesület 

támogatásáról múltkor beszéltek. Akkor lehet indítani a csapatot bajnokságon, ha lesz pénz. 

Fogynak a szponzoroktól kapott pénzek. Június-júliusban kellene 200.000 Ft nevezési díjra, 

200.000.-Ft játékengedélyre, és 100.000.-Ft őszre, összesen 500.000.-Ft-ra lenne szüksége az 

Egyesületnek. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Jó lenne június végén és július közepén az átutalás? 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Igen, kicsit necces, de még jó lesz. 

Ha már vannak közcélúak, lehetne az öltöző nagytakarítását elvégeztetni velük? Hét közben is jól 

jönne a segítség. Hétfőn van mosás, takarítás. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Jó lenne tudni, hogy mennyi pénze van az Önkormányzatnak? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek Kocsis Attila kérelmének elfogadását - a Sportegyesület 

támogatására vonatkozóan. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Sportegyesület támogatására vonatkozóan - 9 

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

 

 

54/2009. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Atkári Sportegyesület támogatása 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kocsis Attila, az 

Atkári Sportegyesület kérelmét támogatás biztosítására és az alábbi határozatot hozta: 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportegyesület részére 500 000 

Ft, azaz Ötszázezer forint támogatást biztosít az alábbi ütemezésben: 

1. 200 000 Ft-ot nevezési és tagsági díjakra 2009. július 15-ig, 

2. 200 000 Ft-ot játékengedély díjaira 2009. augusztus 15-ig, 

3. 100 000 Ft-ot működési költségekre 2009. szeptember 30-ig. 

 

 

Felelős:  Benei Bertalan polgármester 

Határidő:  ütemezés szerint: 2009. július 15, 2009. augusztus 15., 2009. szeptember 30. 

 

Király Sándor távozik az ülésről, ezzel a Képviselő-testület létszáma 8 főre csökkent. 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A bérlakások elmaradt bérletéről szóló előterjesztést terjeszti a Képviselő-testület elé.  

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Javasolta, hogy írásban szólítsák fel a bérlőket a fizetésre 2009. június 30-ig. Holnap kézbesítsék 

is a levelet részükre. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Kéri a képviselőket az elhangzott javaslat elfogadására. 

 

A Képviselő-testület Kocsis Attila javaslatát - határozathozatal nélkül - 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Kérdezi, hogy elkészült-e már a Művelődési Ház végszámlája? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A miniszter úr már aláírta a 16 milliós pótfinanszírozást, a bank még nem küldte az iratokat. 

A 2006-2007-es önrész számlát ki tudják fizetni. Napokon belül megkaphatják a pénzt. Kellene 

egy bejárás a feltárt hibákat javítani. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

A Hunyadi-Kertalja úti saroknál le kellene vágatni a bozótot, mert nem lehet látni tőle. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Bejelenti, hogy a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja a munkát. 

Miután más kérdés, bejelentés nem volt, a nyílt ülést 21.25 órakor bezárta. 

 

kmf. 

 

 

Benei Bertalan Dr. Jakab Csaba  

                    polgármester     jegyző 

 


