
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2009. augusztus 10-én hétfőn 

16.48 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.  

 

Az ülés helye:            Községháza tanácskozó terme 

 

Jelen vannak   :  Benei Bertalan polgármester, 

 Fülöp Lászlóné, alpolgármester 

 Berényi Ildikó, Bartókné Lukács Irén,  

 Király Sándor, Kocsis Attila,  

 Hasznosi Árpád képviselők 

 

Távolmaradását Benei Kálmán, Pesti Jánosné, 

bejelentette: Paksi Tamás képviselők. 

Meghívottak: Dr. Jakab Csaba jegyző 

 Pesti Jánosné igazgatási előadó, jzkv-vezető 

Megjelentek: Futóné Strausz Gyöngyi, lakáspályázó 

 Nagyné Marosi Mária, lakáspályázó 

 

I. NAPIREND ELŐTT: 

 
Benei Bertalan polgármester: 

 

Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, a meghívottakat és a lakásra pályázókat. 

 

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

testületből 6 fő jelen van. 

 

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

tárgyalják meg.  

 

Kérdés, hozzászólás: nem volt. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel a Képviselő-testületnek a mellékelt meghívóban közölt napirendi pontok 

elfogadását. 

 

Miután más napirendi javaslat nem volt,– határozathozatal nélkül –6 igen szavazattal, 

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

meg: 

NAPIRENDEK 

Tárgy:           Előadó 

 

1.) Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti jogviszonya. Dr. Jakab Csaba  

           jegyző 

2.) Falunapi program. Benei Bertalan 

polgármester 

3.) Közfoglalkoztatási terv módosítása. Benei Bertalan 

      polgármester 

 

4.) Bejelentések, indítványok. 
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II. NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

1.) Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti jogviszonya. 

 

Benei Bertalan polgármester. 

 

A Képviselő-testületnek a mai ülésen kell eldöntenie, hogy a két lakás közül melyiket utalja ki 

a pályázó két családnak. 

Kérdezi a jelenlévőket, hogy látták-e a lakásokat? 

- Futóné Strausz Gyöngyi lakáspályázó nem, Nagyné pályázó látta a lakásokat. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A Fő út 44. sz. alatti lakás kulcsát az előző bérlő a Napköziben hagyta, a Fő út 87. sz. alatti 

lakáskulcs pedig a Doktor Úrnál van. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ezzel kapcsolatban van-e valamilyen kérésük, vagy a Képviselő-testület a megbeszélt 

szisztéma szerint dönthet a kiutalásról. Az egyik lakáshoz egy tekintélyes kert tartozik, azt 

szeretnék, ha művelnék, és nem lenne embermagasságig érő fű. Az Önkormányzat 

elképzelése, hogy nagyobb létszámú család költözzön a nagyobb lakásba.  

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Kérdezi a pályázókat, hogy hány általános iskolás gyerekük van? 

 

Futóné Strausz Gyöngyi: 

 

Egy 4-es és egy 3-os gyereke van. 

 

Nagyné pályázó: 

 

Neki 8, 6, 2 évesek a gyerekek, most lesz elsős egy gyermeke. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Az iskola felső tagozatából 2, az alsóból 1 gyerek ment el. 

 

Futóné Strausz Gyöngyi: 

 

A 10 éves gyereke hiperaktív, 4. osztályba megy. 

 

Dr. Jakab Csaba Jegyző: 

 

Számolni is kell egy ilyen döntés előtt. 
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Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Nem érti, hogy hogyan van meg a létszám a felső tagozatban, ha el is mentek, és most meg 

még többen is vannak. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Valaki mondja ki, hogy ez így jó. 

 

Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 

 

Ha a 64 tanulóból csak kettő ment el, akkor megvan a létszám. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A 2009-2010-es tanévben a létszámot teljesíteni tudják. 

A két lakásról elmondta, hogy a nagyobb, a volt orvosi lakás 95 m2, ehhez tartozik a kert. A 

bérleti díja 22.800 Ft, és víz- és csatornadíjat is kell fizetni az Önkormányzatnak, a villanyra 

és a gázra külön közüzemi szerződést kell kötni. 

A másik lakás bérleti díja 15.360.-Ft, víz- és csatorna díjat kell fizetni az Önkormányzatnak. 

Kéthavi lakbértartozásnál a bérleti szerződés megszűnik. A lakások környezetét rendben kell 

tartani. A szerződés egy éves időtartamú, jövő áprilisban vizsgálja felül a Képviselő-testület, 

és akkor újabb egy évvel meghosszabbíthatja. 

A számolgatás oka, hogy bizonyos állami támogatás fejében eleget kell tenni az előírtaknak. 

Az alsó és felső tagozatot külön kell számítani. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Aki jövőre megy első osztályba, az mikor született? 

 

Nagyné válasza: 

 

Októberben. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Azért nem megy most elsőbe, mert év vesztes? 

 

Nagyné válasza: 

 

Igen. 

 

17.34 órakor a lakáspályázók elmentek megnézni a lakásokat. 

 

3.) Közfoglalkoztatási terv módosítása. 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Mindenki megkapta a táblázatot, amely a legújabb közfoglalkoztatottak számát mutatja. 27 

férfi és 6 nő van, kor szerinti megoszlásban. 
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Kérdés, hozzászólás: 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

A többi fiatalabb, vagy idősebb. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

55 évesnél idősebb nincs rendelkezésre állásban. Egy fő most van, Szita László, ő nem 

közcélú és nem is közfoglalkoztatott. Teljes, 100 %-ban támogatott, gyakorlatilag az 

önkormányzatnak nem kerül semmibe a foglalkoztatása. A Munkaügyi Központ pályázta meg 

és nyerte meg a támogatást, előzőekben tanfolyamot végeztetett vele és helyezte ide, 

kertésznek tanult, de festő szakmunkás. 

 

Bővíteni akarták a közfoglalkoztatást, de miután előre kell finanszírozni, kiszámolták, hogy 

augusztus 1-től nem tudják ezt fizetni, ezért úgy döntöttek, hogy szeptembertől próbálják a 

foglalkoztatást beindítani, addigra talán már lesz adóbevétel is. 8 fő, akit most be akarnak 

vonni, a közmunkába, közterhekkel együtt kb 1 millió Ft lenne a bérköltség, és természetesen 

ez az összeg utófinanszírozott. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

Adminisztrációs munkára is lehet alkalmazni őket? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

Szó volt róla, hogy intézmények is kérhetik adminisztrációs munkakörbe. 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek a közfoglalkoztatási terv módosítását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a közfoglalkoztatási terv módosítására 

vonatkozóan – 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot 

hozta: 

57/2009. (VIII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tárgy:  Atkár Község Önkormányzata 2009. évi közfoglalkoztatási tervének 

módosítása 
 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

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

Atkár Község Önkormányzata 2009. évi közfoglalkoztatási tervének módosításáról 

szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 16/2009. (III. 26.) számú 

határozatával elfogadott, Atkár Község Önkormányzatának 2009. évi 

közfoglalkoztatási terve a határozat mellékelte szerint egészül ki. 
 

A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét a módosított 

Közfoglalkoztatási tervben foglaltak végrehajtására. 
 

Felelős:  Benei Bertalan polgármester 

Határidő:  2009. december 31. 

 

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

küldje meg a Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális Igazgatósága 

Államháztartási Iroda részére. 
 

Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő:  5 napon belül 
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III. NAPIREND UTÁN: 
Bejelentések, indítványok 

 

- Polgármesteri Hivatal szolgáltatási díjainak meghatározása. 

Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Ha valaki például egy héten át, naponta jön 5 oldalt fénymásolni, 25 oldal fénymásolásáért 

semmit nem kell fizetnie. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Ezt azért vette bele, hogy ne kelljen fillérekről számlát kiállítani. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Igaza van Kocsis Attilának, de ilyen nem szokott előfordulni. 

 

Dr. Jakab Csaba Jegyző: 

 

Javasolta az előterjesztésből a nyomtatással kapcsolatos részt elhagyni. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek a szolgáltatási díjakra vonatkozó előterjesztés - nyomtatás 

nélküli - elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - nyomtatás nélküli szolgáltatási díjakra 

vonatkozóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

58/2009. (VIII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy:  A Polgármesteri Hivatal által nyújtható szolgáltatások díjairól és az 

Atkári Hírmondó hirdetési árairól 
 

I. Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban 

nyújtható szolgáltatások díjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

1.    Fénymásolás (A/4 méretben, fekete-fehérben 1 oldalas)   

16 Ft+4 Ft ÁFA=20 Ft/db 

2. Fénymásolás (A/4 méretben, fekete fehérben 2 oldalas)  

24 Ft+6 Ft ÁFA=30 Ft/db 

3. Fénymásolás (A/3 méretben, fekete-fehérben 1 oldalas)   

32 Ft+8 Ft ÁFA=40 Ft/db 

4. Fénymásolás (A/4 méretben, fekete fehérben 2 oldalas)  

  48 Ft+12 Ft ÁFA=60 Ft/db 

5. Faxolás (A/4 méretben, 1 oldal) 344 Ft+86 Ft ÁFA=430 Ft 

6. Hangoshíradóban hirdetés 20 szóig 264 Ft+66 Ft ÁFA=330 Ft/alkalom 
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7. A/4-es méretű hirdetés elhelyezése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján: 

 264 Ft+66 Ft ÁFA=330 Ft/15 nap 

A fénymásolás 5 darabig ingyenes, de a 6. darabtól valamennyi díját ki kell fizetni! 
 

II. Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Atkári Hírmondó 

hirdetési díjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. Hirdetés elhelyezése 180*265 mm méretben fekete-fehérben  

45 000 Ft+ÁFA/alkalom 

2. Amennyiben a fenti hirdetésnél kisebb jelenik meg, a mérettel arányos díjat 

kell számítani. 

3. Apróhirdetés:   56 Ft+14 Ft ÁFA=70 Ft/szó/alkalom 
 

III. Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Atkár Község honlapján 

elhelyezett hirdetések díját az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. Képes hirdetés elhelyezése 500*375 képpontig 2200 Ft+550 Ft ÁFA=2750 Ft/hó 

2. Apróhirdetés     56 + 14 Ft ÁFA=70 Ft/szó/hó 
 

A fent megjelölt díjak megfizetése alól mentesülnek az Önkormányzat intézményei 

saját feladatuk ellátása keretében, ideértve az OEP által finanszírozott védőnői 

szolgálatot. 
 

IV A Polgármesteri Hivatal által nyújtható szolgáltatások díjairól és az Atkári 

Hírmondó hirdetési árairól szóló 75/2008. (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi 

határozat hatályát veszti. 
 

Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

- Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Program módosítása. 
Előadó: Bartókné Lukács Irén mb. igazgató 

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve 

 

Bartókné Lukács Irén mb. igazgató: 

 

Nagy munka volt az évek adatainak kigyűjtése, értékelése. Most egybeesett a négy év 

munkájának az értékelése, a pedagógus értékelési rendszer kiértékelése a nem pedagógus 

munkakörben foglalkoztatottakkal. 

Ebben az évben nagyon sokat dolgozott a minőségi kör. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek a Petőfi Sándor Általános Iskola Intézményi 

Minőségirányítási Programja kiegészítésének jóváhagyását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát a - a Petőfi Sándor Általános Iskola Intézményi 

Minőségirányítási Programja kiegészítésének jóváhagyására vonatkozóan - 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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59/2009. (VIII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Petőfi Sándor Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja 

kiegészítésének jóváhagyása 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 

többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bek f) pontjában fogalt 

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

alkalmazotti közösség által elfogadott „A Petőfi Sándor Általános Iskola Irányított 

Önértékelése 2005-2009” , a „Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

teljesítményértékelési szabályzata” című dokumentumokat az Iskola 57/2004. 

(VIII. 25.) számú Képviselő-testületi határozatával jóváhagyott Intézményi 

Minőségirányítási Programjának mellékleteként 

jóváhagyja. 

 

Határidő:  azonnal 

 

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

kivonatát küldje meg az Általános Iskola vezetőjének. 

 

Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő: 3 napon belül 

 

- Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Program értékelése. 
      Előadó: Bartókné Lukács Irén mb. igazgató 

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve 

 

Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek a Petőfi Sándor Általános Iskola Intézményi 

Minőségirányítási Programja értékelésének elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát a - a Petőfi Sándor Általános Iskola Intézményi 

Minőségirányítási Programja értékelésének jóváhagyására vonatkozóan - 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

60/2009. (VIII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Petőfi Sándor Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja 

megvalósításának értékelése 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 

többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (11) és 133. § (7) bekezdése 

alapján a „Petőfi Sándor Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Program 

megvalósításának értékelése 2008-2009” című dokumentumot , az abban foglalt 

intézkedési tervet jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felhívja az igazgató figyelmét az intézkedési terv 

végrehajtására.  
 

Felelős:  Bartókné Lukács Irén mb. igazgató 

Határidő:   2010. június 30. 
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A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a dokumentumot és a 

határozatot Atkár Község honlapján tegye közzé. 
 

Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő:   8 napon belül 

 

 

- Sportegyesület kérelme Sós úti növényzet ritkítására. 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A Sportegyesület azt kéri a Képviselő-testülettől, hogy a Sós úton, a Horti határhoz eső részen 

a benőtt növényzetet megritkíthassák, hogy az út járható legyen, meghagyva az út szélén lévő 

akácfákat, cserébe az Egyesület új kaput készít a Művelődési Ház Sport úti bejáratához. 

Jegyző Úr engedélyével csak a kiszáradt akácfákat vágnák ki. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Hasznosi Árpád képviselő: 

 

Ez az a rész, amit a szövetkezetnek átadtak? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Igen, irtózatos mennyiségű fát termeltek ki, ebből rendőrségi ügy is lett, mert egy csányi 

személy beszállt ebbe engedély nélkül, és vágta ki a fákat. Kiderült, hogy ez az ember vitte el 

a fák jelentős részét. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A fényképek alapján ezen a részen még senki sem járt, nem vágtak ki fákat. 

 

Hasznosi Árpád képviselő: 

 

Fennáll az a lehetőség, hogy ha valaki engedélyt kap a kivágásra, és erről mások is tudomást 

szereznek, bárki mehet és vághatja. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Jegyző Úr már beszélt a Szövetkezet Elnökével, Toldi Attila Úrral, hogy égessék el a 

hulladékot, ígéretet is tett, de most meg tűzgyújtási tilalom van. 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a kérelemben leírtakhoz. 

 

Kocsis Attila képviselő. 

 

23-26 eFt-os anyagköltségbe kerülne, ha le akarnák betonoztatni a nyársaló helyét. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Sportegyesület kérelmének elfogadását. 
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az atkári Sportegyesület fakivágási kérelmére 

vonatkozóan 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot 

hozta. 

 

61/2009. (VIII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Atkári Sportegyesület fakivágási kérelme 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Atkári 

Sportegyesület kérelmét fakivágásra és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület a tulajdonosi jogok gyakorlójaként hozzájárul, hogy az 

Önkormányzat tulajdonát képező, 067 hrsz-ú út mentén Kiss Gyula, Atkár, Május 

1. út 29 és Juhász László, Atkár, Május 1. út 35. szám alatti lakosok a Sós út horti 

határ felé eső részén az úttengelytől számított 3-3 méter távolságban a közlekedét 

akadályozó fákat, bokrokat eltávolítsák. 

 

A Képviselő-testület az alábbi feltétellel adja meg a hozzájárulását: 

 A fasort rendezetten, tervszerűen kell ritkítani olymódon, hogy a munkálatok 

után 5-10 méterenként maradjon meg egy akácfa, amely a későbbiekben sem 

kerülhet kivágásra. 15 cm-nél vastagabb törzsátmérőjű fa nem vágható ki. 

 A munkálatokat a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni. 

 A munkálatok befejezését Atkár Község jegyzőjének köteles haladéktalanul 

bejelenteni. 

 

A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az engedélyt a kérelmező 

számára a fentiek alapján adja ki. 

 

Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő:  30 napon belül 

 

 

 

- Iskolatej programban részvétel. 
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy két hete keresték meg az iskolatej programmal 

kapcsolatban, most új feltételek vannak. Atkár abba a kategóriába tartozik, ahol bruttó 100 %-

os a finanszírozás. Az Egertej meg tudná finanszírozni a költséget addig, amíg megjön a 

lehívott támogatás a Minisztériumból. Ezt az előfinanszírozást ingyen biztosítja az Egertej, de 

a feltételek még kidolgozás alatt állnak, az egyeztetés még folyamatban van. Az előzetes 

felmérésben jelezte, hogy érdeklődnek az iskolatej programban való részvételről. Dönteni 

addig nem tudnak, amíg nem lesz anyag, de a szeptemberi ülésre elő tudja már terjeszteni. 

 

Az utóbbi időben finanszírozási gondok voltak, utófinanszírozottá vált, és fizetési késedelmek 

is voltak, de mivel az Egertej ezt át tudja hidalni, így abban maradtak, hogy a szerződés-

tervezetet a Képviselő-testület megtárgyalja, ha meglesz. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolja megkérdezni a Jásztejet is. 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Megkérdezheti a Jásztejet is. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Az is kérdés, hogy egyáltalán igénylik-e, mert tavaly is volt gond vele. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Annyit fognak megrendelni, amennyit megisznak és elfogy. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Szeptember 10-én visszatérnek az iskolatej-programra, a Jásztejet is megkérdezik. Addigra az 

iskola készítsen egy felmérést az igényről. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Ha igénylik, akkor a teljes tanuló-létszámra igénylik. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Bejelenti, hogy a lakáspályázók visszatértek az ülésterembe, ezért folytatják az első napirend 

tárgyalását. 

 

- Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti jogviszonya. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Kérdezi, hogy visszakapcsolták-e már a villanyt a Tomicsné által lakott lakásba? 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Válaszában elmondta, hogy igen. 

 

Nagyné M Mária pályázó: 

 

Bejelenti, hogy ő nem kéri ezt a lakást 

 

Futóné Strasz Gyöngyi lakáspályázó: 

 

Neki megfelel a Fő út 87. sz. alatti lakás. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Azt tudni kell, hogy ahogyan átveszik a lakást az Önkormányzattól, ugyanolyan állapotban 

kell is majd visszaadni, ha elfogadják a feltételeket, lesz egy lakásbérleti szerződés, amit 

mindkét fél részéről be kell tartani. 

 

Berényi Ildikó képviselő 18.12 órakor érkezik az ülésre. Ezzel a Képviselő-testület létszáma 7 

főre nő. 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

El kellene dönteni a bérleti jogviszony kezdő napját. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolja, hogy Jegyző Úr egyeztessen Futónéval, adja át a lakáskulcsot, és a szerződést meg 

lehet írni. 

 

Futóné Strausz Gyöngyi lakáspályázó: 

 

Az iskolába már leadta az ingyenes tankönyv-igénylést. Az óvodába két óvodáskorú 

gyermeke jár majd, egyik nagycsoportos. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Szerdán kellene bejönni az óvodába, a gyermekek személyes adatait behozni a beíratáshoz. 

 

Dr Jakab Csaba jegyző: 

 

Kéri, hogy a Polgármesteri Hivatalba is jó lesz, ha szerdán jönnek 9 órára. 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek Futóné Strausz Gyöngyi Fő út 87. sz. alatti lakás bérletére 

történő kijelöléséről szóló határozati javaslat elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a Jegyző javaslatát Futóné Strausz Gyöngyi Fő út 87. sz. alatti lakás 

bérletére történő kijelölésére vonatkozóan – 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

62/2009. (VIII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat:  

Tárgy: Atkár, Fő út 87. sz. alatti szolgálati lakás bérlőjének kijelölése 

 

Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Atkár Községi 

Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és helyiségek bérletéről 

szóló, többször módosított 9/2009. (VI. 25.) rendelet 2. § (1) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva, az önkormányzat tulajdonát képező Atkár, Fő út 

44/b. sz. alatti szolgálati lakás bérlőjéül Futóné Strausz Gyöngyi, 3014 Hort, 

József A. u. 70 szám alatti lakost 2010. június 30-ig kijelöli. 

 

A Képviselő-testület a bérleti szerződést minden év április 30-ig felülvizsgálja és 

ezt követően évenként egy évre meghosszabbíthatja. 

 

-  A Képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a bérleti szerződést 

kösse meg legkésőbb 2009. szeptember 1-jéig. 

 

Felelős:    Benei Bertalan polgármester 

Határidő: 2009. szeptember 1. 

 

Benei Bertalan polgármester. 

 

Kérdezi Gulyás Szabó Györgynétől, hogy mi volt a problémája Nagynénak, hogy nem kérte a 

lakást. 
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Gulyás szabó Györgyné, 

 

Ő is a Fő út 87. sz. alatti lakást szerette volna, mert ők is sokan vannak, velük él az apja is. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Most mi a helyzet az iskolai létszámmal? 

 

Benei Bertalan polgármester. 

 

A létszámmal jelenleg nincs gond. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Szerinte a jelentkezőket újra meg kellene kérdezni. 

 

Bartókné Lukács Irén 

 

Egyetért, a nagycsaládosokat kellene ismételten megkérdezni, főleg olyan gyerekek 

kellenének, akik alsó tagozatosak. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Kisné Nagy Máriának van egy 10 éves, 4 éves és egy 3 hónapos gyereke. Nagyné Barócsi K-

nak középiskolás, 7. osztályos, 4. és 2. osztályos gyermekei vannak, és még egy kicsi. 

Akkor hirdessék meg a Fő út 44. sz. alatti lakást? Megkeresik a nagycsaládosok egyesületét 

is. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ismerteti a határozati javaslatot az önkormányzati lakás bérbeadásáról. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot az önkormányzati lakás bérbeadására 

vonatkozóan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

63/2009. (VIII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy:  Az Önkormányzat tulajdonában álló lakás bérbeadása 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 15-től 2010. 

június 30-ig terjedő időszakra bérbe adja Atkár, Fő út 44. számú, tulajdonában álló 

lakását. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy egy kistérségi hirdetési újságban 

egy alkalommal az alábbi szövegű hirdetést tegye közzé és a határozatot juttassa el a 

Nagycsaládosok Országos Egyesülete részére: 

 

„NAGYCSALÁDOSOK FIGYELEM! 

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BÉRBE 

ADJA 2009. szeptember 15-2010. június 30-ig az Atkár, Fő út 44 szám alatti, 64 m2-

es komfortos lakást. 
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Elsősorban tanköteles korú gyermekekkel rendelkező nagycsaládosok 

jelentkezését várjuk. A bérleti szerződést a Képviselő-testület döntése után a 

polgármester köti meg. Érdeklődni: Benei Bertalan polgármesternél a 06-37-351-

021-es telefonszámon, vagy a Polgármesteri Hivatalban (Atkár, Fő út 70.) 

Jelentkezési határidő: 2009. szeptember 4. A pályázatokat a Képviselő-testület a 

2009. szeptember 10-i ülésén bírálja el.„ 

 

 

Felelős:   Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő: 8 napon belül 

 

 

2.) Falunapi program 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Utóbb arról döntöttek, hogy két napos lesz, augusztus 20-án lesz a szentmise, a koszorúzás és 

a kenyérszentelés. Augusztus 21.-én pedig minden más, a sportnap, a falunap. 

Őzet már megkapták a Vadásztársaságtól. 

Összesen 15 támogatás iránti kérelmet küldtek el vállalkozóknak. Igérvény van, pénz még 

nincs. Ha meglesz a döntés, akkor elkészülnek a meghívók és postára is kellene adni még a 

héten. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Király Sándor képviselő: 

 

A kétnapos eseménynek mennyi a költségvetése? 

 

Gulyás Szabó Györgyné, Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója: 

 

Válaszában elmondta, hogy ez mindösszesen 622.329 Ft. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Mi a fedezete, pályázat, vagy önkormányzati kiadás? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Nincs pályázati támogatás, vállalkozói segítségre számítanak. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Ha ilyen nehéz helyzetben vannak, akkor sokkal hasznosabb dolgokra kellene ezt az összeget 

fordítani. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Lehetne tudni a 21.-i programok költségeiről? 

 

Gulyás Szabó Györgyné, Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója: 

 

A részletes költségeket az előterjesztés tartalmazza. 
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Benei Bertalan polgármester: 

 

Kocsis Attilától kérdezi, hogy mennyi bevétel származik a Sportegyesületnek a 

büfészolgáltatásból? 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Volt amikor 45 ezer forint, de volt már 60 ezer forint is. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

A színpad és a tűzijáték költségére kellene támogatás, a többit az önkormányzat biztosítja. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Javasolja, hogy valamit hagyjanak el, talán a Hopp Juliska és a Crazy dance műsort. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Minden programot nem törölhetnek el, muszáj valamit meghagyni, hogy egész nap 

szórakozhassanak az emberek. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Véleménye szerint ez inkább elvi kérdés, hogy legyen, vagy ne legyen falunap. Délelőtt 

általában alig vannak 23-an, akik fociznak és akik főznek. Délben, amikor elkészül az ebéd, 

megugrik a tömeg, és délutánra ismét elfogynak, marad vagy 50 ember. Nagyon sokat nem 

érdekel a délutáni program, viszont a tűzijátékra ismét sokan jönnek. 

 

Érdekes cikket olvasott Tarnazsadányról, ahol nem tartanak falunapot, azt a pénzt inkább 

másra költik, most pl. az iskolába vesznek kazánt. 

 

Bármi történhet, mindig ugyanazok az emberek jönnek el, újak nincsenek. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Dönthetnek úgy is, hogy nem lesz falunap, de akkor nem kellett volna segítséget kérni. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Szerinte sem érdekli az embereket a falunap, mindig ugyanazok az emberek vannak ott, a 

tűzijátéknál is, a többieket semmi nem érdekli. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Amikor elkezdődik az ebéd, rengetegen jönnek, és nem olyanok, akiknek nincs otthon mit 

enni, és ott maradnak ebéd után is. Ha később haza is mennek, de a tűzijátékra ismét 

visszajönnek. Most már tényleg lecsökkentették, hogy ne 3-4 napos legyen, csak kettő.  

A tervezett műsorok jók, de a szabadtéri színpad még kérdéses. Tavaly a borverseny is 

nagyon jól sikerült. 
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Kocsis Attila képviselő: 

 

Ha nem lesz máshonnan támogatás a programokra, nehezen tudja elképzelni, hogy az 

Önkormányzatnak lesz egymillió forintja erre. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Szerinte kell a falunap, de nagyon sűrű a program, és ha ezeket végigülik az emberek, nem 

biztos, hogy végig ott maradnak, lehet, hogy csak illumináltak maradnak végig. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

De ha nem lesz pénz, akkor mi lesz? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Gyakorlatilag a tűzijátékot és a színpadot kellene rendezni támogatásból. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

A zenekar hány óráig játszik? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ameddig a jelenlévők igénylik. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Mi lenne, ha nem a szabadtéren, hanem a művelődési házban lennének a műsorok? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ha nincs színpad, meg kell szervezni a művelődési házban a fellépéseket. 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Atkári zenekar is van, őket is megkérdezték? 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester. 

 

Milyen zenekarra gondol? 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Fülöp Nándiékra. 

De tud 30 ezerért zenészt, Alapi Bandit, ha ez megfelel. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ez biztos, hogy ennyiért eljön? 

 

Király Sándor képviselő: 

 

Igen, de nem tudja, hogy ez Gulyásnénak megfelel-e? 
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Benei Bertalan polgármester: 

 

Természetesen, ez mindenkinek megfelel. 

Tehát az esti utcabálon Alapi András zenél, és ha nem kell a színpad, akkor a Művelődési 

Házban lesznek az előadások. 

A tűzijáték marad, intézni kell az engedélyt. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

A crézy műsor feltétlenül kell? 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A hangosításért ki a felelős? 

 

Gulyás Szabó Györgyné, Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója: 

 

Ha minden műsor bent lesz, akkor nem kell színpadi hangosítás. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ma kellene a Képviselő-testületnek dönteni a Szegedi József által kifaragott atkári menyecske 

szobor falunapi avatásáról is. Ez a szobor egy népviseletes asszonyt ábrázol. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Az elhangzott javaslatok alapján a műsorok az alábbi sorrendben lesznek: 

2009. augusztus 21.  
10 óra Sportnap a Sportpályán, népi játszóház 

11 óra Babszem Jankó Gyermekszínház előadása a Művelődési Házban 

13 óra Ebéd  

14.30 óra V. Atkári Borverseny eredményhirdetése borkóstolással 

15 óra Nyugdíjas és Hagyományőrző egyesület műsora 

15.30 Szegedi József: Atkári Menyecske című szobrának avatása a Művelődési Ház előtti 

közparkban; Nyári tárlat 

16.30 óra Népszerű dallamok - Zöngék 

19 óra Crazy Dance - Őrült karnevál 

19.30 óra Karaoke 

20 óra Utcabál, közben tűzijáték 

 

Király Sándor képviselő: 

 

A fellépőket készpénzben, vagy átutalással fizetik? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Általában készpénzes számlákat szoktak hozni. 

Ha valaki felajánlja a szabadtéri színpad kifizetését, akkor minden műsor kint lesz és nem a 

művelődési házban. 

Aki így elfogadja a falunapi programot, szavazzon. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát a falunapi programra vonatkozóan – 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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64/2009. (VIII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy:  Atkári Napok 2009 programjának elfogadása 
 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Egressy 

Gábor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának előterjesztését és a 2009. 

augusztus 20-21-i Atkári Szőlő és Bornap programját az alábbiakban állapítja meg: 
 

„Atkári Napok 2009.” rendezvénysorozat  
 

2009. augusztus 20.  
 

Program:  

8 óra Ünnepi szentmise és kenyérszentelés az Őrangyalok Templomában. 

Celebrálja: Kohajda Zoltán esperes plébános 

Ünnepi megemlékezés, koszorúzás a Millenniumi Emlékparkban. Ünnepi köszöntőt 

mond: Benei Bertalan polgármester 

 

2009. augusztus 21.  
10 óra Sportnap a Sportpályán, népi játszóház 

11 óra Babszem Jankó Gyermekszínház előadása a Művelődési Házban 

13 óra Ebéd  

14.30 óra V. Atkári Borverseny eredményhirdetése borkóstolással 

15 óra Nyugdíjas és Hagyományőrző egyesület műsora 

15.30 Szegedi József: Atkári Menyecske című szobrának avatása a Művelődési Ház 

előtti közparkban; Nyári tárlat 

16.30 óra Népszerű dallamok - Zöngék 

19 óra Crazy Dance - Őrült karnevál 

19.30 óra Karaoke 

20 óra Utcabál, közben tűzijáték 
  

A programra a Képviselő-testület a támogatóktól érkező forrásokon felül biztosít 

pénzeszközöket. 
 

Felelős:  Gulyás-Szabó Györgyné igazgató 

Határidő:  2009. augusztus 20 
 

A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a falunaphoz 

felhasznált önkormányzati pénzeszközökről adjon tájékoztatást. 
 

Felelős:  Benei Bertalan polgármester 

Határidő:  2009. szeptember 10. 

 

 

 

- Árnyaskert Óvoda Pedagógiai programjának módosítása. 
Előadó: Berényi Ildikó óvodavezető 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Kiegészítésében elmondta, hogy 90 oldal terjedelmű az anyag, általában a törvényi előírások 

apropóján kell felülvizsgálni, cél, hogy használhatóvá tegyék, tartalmát tekintve minden 

területet összhangba kellett hozni a törvénnyel. 

 

Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
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Benei Bertalan polgármester. 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek az Árnyaskert Óvoda Nevelési Programja módosításának 

elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát az Árnyaskert Óvoda Nevelési Programja 

módosítására vonatkozóan – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

65/2009. (VIII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

 

Tárgy: Árnyaskert Óvoda Nevelési Programjának módosítása 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 

többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontjában 

foglalt jogkörében eljárva - figyelemmel a törvény 44., 45., 47. §-aira - az 

Árnyaskert Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Nevelési Programját jóváhagyja, a 

35/1999. (VI. 16.) számú határozattal jóváhagyott Nevelési Program hatályát veszti. 

 

Felelős: Berényi Ildikó óvodavezető 

Határidő:  2009. szeptember 1. 

 

A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a Nevelési Programot Atkár 

Község honlapján tegye közzé. 

 

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő:  2009. szeptember 1. 

 

 

 

III. NAPIREND UTÁN: 

 
Bejelentések indítványok 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A 46/2009. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat kiegészítésére tesz javaslatot a 

Képviselő-testületnek, mivel a megbízott igazgató illetményét és pótlékát nem tartalmazta a 

határozat. A megbízott igazgató alapilletménye a törvény szerint 203.700.-Ft, a magasabb 

vezetői pótléka a pótlékalap 200-500 % között lehet, amelyet a Képviselő-testületnek kell 

megállapítani, ez jelenleg 250 % volt. 

Ismerteti az előterjesztést, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Mennyi a pótlékalap? 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A pótlékalap 19.500.-Ft. 
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Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

A másik két intézményvezetőnek mennyi a pótléka? 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Mindkét intézmény vezetőjének 200 %-os a vezetői pótléka. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Gyakorlatilag az óvoda vezetőjének ugyanannyi a pótléka, mint a művelődési ház 

igazgatójának? 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Igen, mivel ez a törvényi minimuma a magasabb vezetői pótléknak. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Ez a bevált gyakorlat szerinti megállapítás. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Visszás dolognak tűnik, mert akinek nincs beosztottja, annak is minimum 200 % a vezetői 

pótléka, és az óvoda vezetőjének is, aki kb. 8 dolgozót, irányít. Ez nem áll arányban a 

munkával. Nem hiszi, hogy nettó 4 ezer forinttal ér többet az iskolaigazgató munkája a 

beosztott nélküli vezető munkájától. Ebben az a vicces, hogy a minimum is 200 %, amitől 

nem lehet elmozdulni. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Ahol nagyon sok gyerek van sem biztos, hogy a pótlékot emelik meg, inkább a kötelező 

óraszámot csökkentik, vagy nem is állapítanak meg az igazgatónak. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Az arányokat és a 200 %-os minimum alapot figyelembe véve, még 300-400 %-os pótlékot is 

el tudna képzelni az iskola igazgatójának. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Túl sok választási lehetőség nincs, a pótlék megemelésére sem. Ez az 50 %-os különbség 

nettóban csak 4000 Ft-ot jelent, 250 %-nál többet pedig az önkormányzat semmi szín alatt 

nem tud adni, ezért javasolja, hogy vagy minden vezetőnek 200 %-os legyen a pótléka, vagy 

az iskolaigazgatónak maradjon a 250 %. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Szerintem, van mód a változtatásra, hiszen a költségvetést a Képviselő-testület módosíthatja, 

átcsoportosíthat. Nem érti, hogy ez miért nem jött elő eddig. Az óvoda is elkezd egy tanévet, 

ahol a vezetőnek ugyanannyi feladata lesz, mint eddig, ma is ugyanaz a kormány van, mint 10 

éve, és minden évben módosítanak a törvényen, ez idióta kormányzás. 

 

 



 205 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Figyelmezteti a Képviselő Urat, hogy az ilyen politikai megnyilvánulástól, vélemény-

nyilvánítástól tartózkodjon. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Demokráciában élnek, és akinek van véleménye, az elmondhatja, de egy polgármesternek azt 

nem lehetne mondani, hogy a képviselő nem mondhatja el a véleményét. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Politikai megnyilvánulás nélkül a véleményét mindenki elmondhatja, de hogy idióta a 

kormány, aki már 10 éve kormányoz, ezt nem kellene mondani. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Véleménye az, hogy most is elindul egy tanév, és személytől függetlenül ugyanannyi pótlékot 

kapnak azok, akiknek beosztott dolgozóik vannak, mint az, akinek egy sincs. Ha rajta múlna, 

ő most megemelné ezeket a vezetői pótlékokat. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Az iskolai év szeptemberben kezdődik, a költségvetési év pedig januárban, és majd ha 

idehozzák az intézmények a költségvetésüket, fel lehet szorozni a pótlékot 500 %-ra. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Azzal nem ért egyet, hogy majd a következő évi költségvetésnél lehet változtatni a pótlék 

összegén, hiszen a Képviselő-testületnek van lehetősége az átcsoportosításra év közben is. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Véleménye szerint a változtatáshoz egy kicsit nagyobb előkészület kellene. Most a Képviselő-

testület dönthet úgy, hogy ha az iskolaigazgatónak 250 % a vezetői pótléka, akkor legyen az 

óvodavezetőnek is 250 %, de a hasra ütés-szerű változtatás nem célszerű. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Szerinte ez nem hasra ütés, mert ha van olyan vezető, akinek nincs beosztottja, és vannak 

olyanok, akiknek van, az óvodában 60 főt, az iskolában 160 főt kell irányítani, egyáltalán nem 

ugyanannyi munkával jár, és ennek véleménye szerint a bérben is tükröződnie kellene.  

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Őszintén meg kell mondani, hogy pont most, amikor megbízott iskolaigazgató van, most 

emeljék meg a fizetését? 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Miért ne, hiszen a megbízott igazgató is ugyanazt a munkát végzi, mint a választott. 
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Benei Bertalan polgármester: 

 

Javaslata, hogy az elmúlt ülésen hozott határozat kiegészítésére: Bartókné Lukács Irén 

megbízott iskolaigazgató magasabb vezetői pótlékát 250 %.-ban határozzák meg, és majd a 

legközelebbi költségvetésnél térjenek vissza ennek változtatására. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Idáig már két javaslat is elhangzott. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Nem tartom reálisnak a 2-3-400 %-ot, mivel az iskolában van egy igazgatóhelyettes is, az 

óvodában nincs helyettes, az óvodavezető ugyanúgy tart foglalkozást a csoportjában, mint a 

többi óvónő. Az iskolaigazgató a vezetői munka mellett heti 8 órában tanít, és van egy 

szabadnapja. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Nem teljesen így van, mert nincs szabadnap, és mindennap két órája van. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Nem véletlenül mondta, hogy erről nem lehet előkészítés nélkül dönteni, nincs rá felkészülve 

a Képviselő-testület, jön a pro-és kontra. Vannak eltérések a két intézményvezető között, az 

iskolában van helyettes, és nincs is annyi kötelező óraszáma, mint az óvodában, ahol nincs 

vezető helyettes sem. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Ha nincs is annyi kötelező órája, akkor is az egész napját az Iskolában tölti, mindennap reggel 

8-órától este 5 óráig bent van. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Ha ennyire kell védeni az önkormányzat vagyonát, akkor furcsa, hogy a törvény által előírt 

órakedvezményen lovagolnak, viszont az egész falu látja, hogy a heti 40 órában dolgozók 

pénteken délben hazamennek, miért? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Azért mennek el pénteken délben, mert felügyelet nélkül nem dolgozhatnak, és a 

polgármesteri hivatal dolgozóinak ilyen a munkaidő-beosztása. 

Nem a törvény által előírt órakedvezményt, hanem a két intézményvezető munkáját 

hasonlította össze. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban elhangzott két javaslat, erről kellene dönteni. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Volt egy 250 %-os és egy 400 %-os javaslat az iskola igazgató magasabb vezetői pótlékára. 
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Kocsis Attila képviselő. 

 

Akkor most javaslatot tesz az óvodavezető pótlékának a megemelésére is. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Az ő javaslata, hogy maradjanak így a pótlékok, és majd a költségvetés tárgyalásakor 

módosítsák. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a pótlékok változatlanul hagyására 

vonatkozóan 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással nem fogadta el. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A vezetői pótlék 400 %-ra emelését teszi fel szavazásra. 

 

A Képviselő-testület a megbízott iskolaigazgató magasabb vezetői pótlékának 400 %-ra 

történő emelést 2 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, és 2 tartózkodással nem fogadta el. 

 

Hasznosi Árpád képviselő: 

 

Javasolta, hogy a megbízott iskolaigazgatónak 300 %-ban állapítsák meg a magasabb vezetői 

pótlékát. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Szavazásra teszi fel az elhangzott 300 %-os javaslatot. 

 

A Képviselő-testület a megbízott iskolaigazgató magasabb vezetői pótlékának 300 %-ra 

történő emelését 1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, és 2 tartózkodással nem fogadta el. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta, hogy mindkét intézmény vezetőjének a magasabb vezetői pótlékát 300 %-ban 

állapítsák meg. 

 

A Képviselő-testület mindkét intézményvezető magasabb vezetői pótlékának 300 %-ra 

történő emelését 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, és 2 tartózkodással nem fogadta el. 

 

Dr. Jakab Csaba: 

 

Mivel a Képviselő-testület nem tudott dönteni a magasabb vezetői pótlék megállapításában, 

további intézkedésig a jogszabály általi minimum, 200 % magasabb vezetői pótlék kerül a 

megbízott iskolaigazgató kinevezésére, amit a következő ülésen a Képviselő-testület 

visszamenőleg orvosolhat. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Egy beosztott nélküli intézmény vezetőjének ugyanannyit adnak, mint ahol beosztottak is 

vannak, vicces. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

Ezt akarták feloldani, ezért tette meg a javaslatát, de most ez nem lehetséges. 

Bejelenti, hogy ezt a napirendet lezárta a Képviselő-testület 20.32 órakor. 
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- Petőfi Sándor Általános Iskola SzMSZ-nek kiegészítése 
Előadó: Bartókné Lukács Irén 

Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A módosítás előzménye a kéthavi időkeret ellenőrzése. A beszámítható távolléteket sorolja fel 

az előterjesztés. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Ha az órakeretet nem csökkentik ezekkel a napokkkal, akkor az a pedagógus, aki versenyre 

viszi a gyerekeket, kevesebb fizetést kap, mert ez a nap levonásra kerülne a béréből. 

Vagy ott van a kompetencia-mérés, ha a méréseket nem veszik ki a napokból, akkor erre sem 

kapnának bért. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Belső vagy külső értekezletekről van szó? Mi a helyzet a tanulmányi versenyekkel? 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Külső értekezletekről van szó. A tanulmányi versenyt ha itt szervezik, akkor nem, mert ezek 

délután vannak, de ha külső helyszínre viszik a gyereket, akkor igen. 

A Munkaügyi Központ szervezésében továbbtanulási rendezvényen a 8. osztályosok vesznek 

részt, ez egy egész napos elfoglaltság ahová az osztályfőnökkel mennek, így ő nem tartotta 

meg az óráit, ennyivel kevesebb lenne a fizetése. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A tanulmányi kirándulásokkal mi a helyzet? 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Erre az időre nem számolnak el, de az orvosi vizsgálatokra igen, amelyek mindig délelőtt 

vannak, az órát nem tartotta meg, nem kapna fizetést. 

 

Hasznosi Árpád képviselő: 

 

Létezik még osztályfőnöki óra is? 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Igen, de nem biztos, hogy 45 perc elegendő hogy mindent meg tudjanak beszélni. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Minden politika nélkül mondja, hogy nem ért egyet azzal, aki ezt az egészet kitalálta. Saját 

paraszti eszével soha nem gondolná, hogy el kell venni a pedagógus bérét, ha nem órát tart, 

hanem tanulmányi versenyre viszi a gyereket, a gyerekkel foglalkozik akkor is. 
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Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Vagy amikor egy miskolci konferencián kellett részt vennie, két órája lett volna, de mivel 

nem tudta megtartani, ennyivel kevesebb fizetést kapott volna. 

Jegyző úr mondta, hogy a pedagógusok nincsenek érdekelve abban, hogy mennyi fizetést 

kapnak. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Azért vannak ezek a lehetőségek, hogy a Képviselő-testület az ilyeneket kiküszöbölhesse, 

mert ezeket megteheti. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Ezzel az SZMSZ-kiegészítéssel megvan a lehetőség a MÁK-nak történő feladásokra. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Jegyző Úr is elmondhatná, hogy az elszámolás szakszerű volt, a pedagógusnak mindent össze 

kell számolni. Egy naplóban leadni Fülöpné Erdélyi Máriának, aki gépre viszi összesítve, 

majd van egy képlet, hogy mennyi a teljesítmény-mutatója a pedagógusnak. Ha ezeket nem 

vonnák ki, akkor olyan, mintha ez a pedagógus nem dolgozott volna. Ez egy nagyon nagy 

körültekintést igénylő feladat. A helyettes szerepe igen nagy, rengeteg adminisztrációs 

munkával jár: nyilvántartani, hogy ki hiányzik, ki lesz helyette, és ezeket ugyanúgy be kell 

vinni a gépre, igen sok adminisztrációs teher hárul az iskolára. Őt a pótlék annyira nem 

foglalkoztatta, nem biztos, hogy a 28 eFt-os pótlék fejében annyira megéri a gazdálkodásban 

dolgozni, a sok munkaszerződést megkötni, abban jogszerűen eljárni, ahelyett hogy az 

oktatásban tanítanának inkább. Az órakedvezmény azt az időt biztosítja egy intézményvezető 

számára, hogy ezeket a feladatokat megoldja. A vezetői pótlék egyfajta erkölcsi elismerése, 

gesztusa a munkának, hogy csak 8 órában tanít a pedagógus, holott a 120 gyerek szülőjével is 

beszélni kell sokszor. 

 

Sokrétűnek kell lenni az embernek ahhoz, hogy ezt tisztességesen lehessen csinálni. Akik már 

próbálták, nem nagyon pályáznak, mert nehéz mindenkinek és minden előírásnak megfelelni, 

összhangban lenni, mint ahogyan most is, mivel szabadságon vannak. 

 

Ő nagyon szívesen fogad bárkit, aki jön eltölteni egy napot az iskolában, kevés az olyan, 

akinek 12 óráig tart a munkája. Ha csak azt nézik, hogy a felsős napközis csoport megszűnt 

ugyan, de mégis ott vannak délután a csoportban, vagy a szakkört ingyen vezetik. 

Ők is szívesen cserélnének azokkal, akik fél óráig is a friss levegőn lehetnek, nem pedig az 5 

perces szünetekben pihenni. 

 

Berényi Ildikó képviselő: 

 

Vagy tudják ezt, és méltányolják, de ő ugyanezt csinálja, azzal a különbséggel, hogy ő 27 órát 

tölt a gyerekek között. Ezt tudták akkor is, amikor elvállalták, és nem a pótlékért tették. Ez 

egy nagyon összetett feladat, hogy vezető és pedagógus is legyél, de az biztos, hogy csak 

vezető nem lenne, a fenntartó erkölcsi lépése, hogy ezt hogyan honorálja. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta, mivel több hozzászólás, vélemény nem volt, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását fogadják el. 
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a Petőfi Sándor Általános Iskola 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozóan – 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

66/2009. (VIII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

 

Tárgy: Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször 

módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt 

jogkörében eljárva a Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési 

Szabályzatának kiegészítését a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Felelős: Bartókné Lukács Irén mb. igazgató 

Határidő:  azonnal 

 

A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatot Atkár Község 

honlapján tegye közzé. 

 

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő:  2009. szeptember 1. 

 

 

 

 

- Árnyaskert Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

-  

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Ismerteti a Képviselő-testülettel azt az egyetlen sort, amelyet a MÁK-nál vettek észre, és amit 

csak javítással tud átvezetni a MÁK. 

 

Kérdés, hozzászólás: nem volt. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testület az Árnyaskert Óvoda Alapító Okirata módosításának 

elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – Árnyaskert Óvoda Alapító Okirata 

módosítására vonatkozóan – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

67/2009. (VIII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Petőfi Sándor Általános Iskola és Árnyaskert Óvoda Alapító Okiratának 

javítása 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-89. §-ában foglaltak és a 
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költségvetési szervek gazdálkodásáról és jogállásáról szóló 2008. 

évi CV. törvény 44. § (4) bekezdése alapján 40 és 41/2009 (V. 27.) számú 

határozatát az alábbiak szerint javítja: 

 

I. 1. Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról szóló 40/2009. 

(V. 27.) számú határozat 5.3.1. pontjában helyesen: 

 

„Alaptevékenységi szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú 

művészetoktatás nélkül)” 

 

2. Az 5.3.2 pontban az „Alaptevékenységi szakágazat: 8520 Alapfokú oktatás” 

szövegrész törlésre kerül. 

 

II. 1. Az Árnyaskert Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 40/2009. (V. 

27.) számú határozat 5.3.1. pontjában helyesen: 

 

„Alaptevékenységi szakágazat: 851010 Óvodai nevelés” 

 

2. Az 5.3.2 pontban az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

Alaptevékenységi szakágazat: 8510 Iskolai előkészítő oktatás 

 

3. Az 5.3.2 pontban az alábbi szövegrész az alapfeladatok és kisegítő feladatok 

között az 

„855931  Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

855932  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  

855937  M.n.s. egyéb felnőttoktatás „ 

szövegrész törlésre kerül. 

 

A Képviselő-testület felhívja jegyző figyelmét, hogy a javításokat a határozatokon és 

amennyiben szükséges, az egységes szerkezetű alapító okiratokon vezesse át és 

küldje meg a Magyar Államkincstár részére. 
 

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő:  8 napon belül 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Bejelentette a Képviselő-testületnek, hogy szükségessé válik a rendezési terv módosítása a 

Károly Róbert Főiskola Tasspusztai területét illetően. Több beruházást terveznek, egy 5 

megawattos hőerőművet, amely villamos energiát állít elő, amellyel egy kb 1 ha-os fóliasátor 

telepet fűtenek. Az egyik, most megosztott tasspusztai ingatlanon oktatási és informatikai 

centrumot - 8 milliárd forintos beruházás részeként - akarnak megvalósítani. 

Sajnos, az építésügyi hatóság megállapította, hogy Atkár Rendezési Terve ezt nem engedi, 

mert szántóként van feltüntetve ez a telek. Megosztották ugyan már a területet, és a Főiskola 

ki is fizette a kivonást, de mivel ez szántóként szerepel a rendezési tervben, és a terület 

nagysága sem egyezik – a terv szerint a legkisebb területnagyság 5000 m2 feletti – ez pedig 

5000 m2 alatti, ezért mindenképpen módosítani kellene a rendezési tervet. 

Ma szerettek volna egyeztetni a POMSÁR-nál Városi Péterrel ez ügyben, de szabadságon 

van. Jegyző Úr a Károly Róbert Főiskolával holnap fogja egyeztetni az adatokat. 

 

Kérése a Képviselő-testülethez, - mivel engedélyezett tervet szeretnének a beruházók – hogy 

hatalmazza fel őt és a Jegyzőt a rendezési terv módosítására, hogy a POMSÁR-nak 

benyújthassák az igényüket.  
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A terv-módosítás költséggel jár, de az biztos, hogy az Önkormányzat helyett a Károly Róbert 

Főiskola kifizet mindent. Ez elég hosszadalmas eljárás lesz, kb 3 hónapba is beletelik, mire 

minden engedély meglesz. 

 

Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 

 

Benei Bertalan polgármester 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek a Településszerkezeti Terv módosításának előkészítésére 

vonatkozó felhatalmazásuk elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a Településszerkezeti Terv módosításának 

előkészítésére vonatkozóan – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

68/2009. (VIII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Atkári Településszerkezeti Terv módosításának előkészítése 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Benei 

Bertalan polgármester előterjesztését az Atkár-Tasspusztát érintő 

Településszerkezeti Terv módosítással összefüggő feladatokról és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt a 

Településszerkezeti terv módosításának előkészítésére, a költségek átvállalásáról a 

Károly Róbert Főiskolával a településrendezési szerződés előkészítésére. 
 

Felelős: Benei Bertalan polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 

Határidő:  60 napon belül 
 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

A Képviselő-testület állásfoglalását kéri Pákozdiné Berencsi Erzsébet 160 eFt 

lakbértartozásának 6 havi részletben történő, és Tomics Jánosné 130 eFt lakbértartozásának 3 

havi részletben történő megfizetésének engedélyezésére. 

A részletfizetési megállapodás megkötéséhez a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Nem nagyon lát esélyt a részletfizetésre. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Ezért kell a megállapodásban szerepeltetni, hogy ha késnek a részletekkel, pereskedésre kerül 

a sor. 

A részletfizetés szeptember 1-től indulna. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek a részletfizetési megállapodás megkötésére vonatkozó 

előterjesztés elfogadását. 
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatát a részletfizetési megállapodás megkötésére 

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

 

69/2009. (VIII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

 

Tárgy: Részletfizetési megállapodás megkötése 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy Pákozdiné Berencsi Erzsébet (1181 Budapest, Nyárfás sor 13. fsz. 1.) és 

Tomics Jánosné (3213 Atkár, Jókai u. 35.) szám alatti lakosokkal lakbértartozásuk 

rendezésére részletfizetési megállapodást kössön.  

 

A Képviselő-testület kikötése:  

1. A részletfizetési megállapodás kezdő időpontja: 2009. szeptember 1. 

2. A részletfizetési megállapodás be nem tartása esetén az Önkormányzat a 

fennálló tartozást jogosult peres úton, egy összegben követelni. 

 

Felelős: Benei Bertalan polgármester  

Határidő:  2009. szeptember 1. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Tájékoztatást ad a kompetencia alapú oktatás pályázat végrehajtásáról.  

Volt egy projekt megbeszélés, ahol ott voltak az intézményvezetők is. Menetközben 

felmerült, hogy az előleget tovább tudják-e görgetni a pályázat elszámolása során. Ez már 

kiderült, hogy nem, el kell számolni, számlákkal kell igazolni, és csak kifizetett számlákkal 

tudják igazolni. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Azt gondolták, hogy szállítói finanszírozás is lehetséges, de a szerződés-tervezetből ez ki van 

húzva, nincs utófinanszírozási lehetőség. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Ez várható volt, már az év elején is, amikor erről tárgyaltak is látták, tudták, hogy 

utófinanszírozás lesz, és akkor is felvetődött, hogy honnan lesz ennyi pénze az 

önkormányzatnak. Ami váratlanul ért, hogy ennyi pénzt honnan szednek össze, lesz-e bank, 

aki adna ennyi pénzt? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Amikor az év elején döntöttek a pályázatról még nem volt biztos, hogy utófinanszírozású lesz, 

csak most, amikor ezt a tervezetet elolvasták derült ki az utófinanszírozás. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Az a baj, hogy még az a támogatási szerződés is módosulhat egyoldalúan, amit aláírnak, attól 

függően, hogy az UNIO mit ír elő. 
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Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Ha most kilépnének a pályázatból, járna valamilyen költséggel? 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Igen, ezzel a 600.000 Ft-tal. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Már a Rónás Kft is elküldte a vállalkozói szerződését aláírásra, de úgy döntött, hogy ha majd 

a támogatási szerződést aláírták, utána a vállalkozóit is alá fogják írni. Szerencse, hogy így 

történt, mert az 8 millió Ft-os. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Nem lett volna rossz, ha megkapták volna ezeket, a másik, akkora összegekről van szó, hogy 

ez már nem az ő kaliberük. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

De azt gondolták, hogy kapnak előleget, és majd görgetik maguk előtt, és lesz miből kifizetni 

ha lesz számla. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Így van, a nagy intézményeknél is úgy gondolták, hogy majd így lehet megoldani a fizetést. 

 

Király Sándor képviselő távozott az ülésről, a képviselő-testület létszáma 8 főre csökkent. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Vagy meg lehet keresni fejlesztési – nem kereskedelmi – bankot a hitelfelvétel miatt. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Be lehet-e fagyasztani? 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Azt már megkérdezte, hogy mi van ha csúsznak, mivel ez a pályázat így lett kiírva. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Szerinte tudomásul kell venni, hogy elbukták ezt a 600.000 Ft-ot. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Még mindig van olyan lehetőség, hogy megnézzük a hiteleket. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Minden utófinanszírozású, és erre az évre 17 millió Ft az előirányzat, amelyhez 9,3 milliót 

kellene az Önkormányzatnak hozzátenni. 
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Benei Bertalan polgármester: 

 

Az a baj, hogy ezek az EU-s pénzek mind így vannak. Az utakat is eljöttek felmérni, 

hosszában, keresztben lemérték. Ma küldtek egy hiánypótló levelet vagy 10 féle hiánnyal, de 

szerencsére volt itt egy hölgy, aki azt mondta, hogy majd vigyék be neki, hogy átnézze, mi 

hiányzik, és jó-e a pótlás, mert még egyszer nem lehet hiányt pótolni. 

Ha igaz lett volna az, amit Bukovinszki Úr mondott a pályázatról, hogy majd görgetik az 

előleget, akkor nem lett volna semmi baj a pályázattal. Sőt még a kiadásokat elkülönített 

számláról kellene teljesíteni.  

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Ezzel is akarják biztosítani, hogy az az összeg, amit önerőként vállaltak, meglegyen. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Szerinte várakozzanak, ne írják alá a szerződést ilyen feltételekkel. 

 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 

 

Elképzelhető, hogy a szállítói szerződést engedik. 

Ilyen feltételekkel nem tudják aláírni a támogatási szerződést. Támasszanak olyan feltételeket, 

amit ők is tudnak vállalni és az önkormányzat is. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a jelenlegi feltételekkel ne írják alá a szerződést, de 

ha módosulnának a feltételek, alá fogják írni. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a támogatási szerződés aláírására 

vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot 

hozta: 

70/2009. (VIII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

 

Tárgy: A Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben 

című pályázat támogatási szerződése 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című 

pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP 3.1.4 

Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázat 

támogatási szerződését - az Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 

által megküldött tervezet szerint, különös tekintettel a pályázat teljes körű 

utófinanszírozottságára - nem írja alá. 

 

A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatot küldje 

meg az Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére.  
 

Felelős: Benei Bertalan polgármester 

Határidő:  8 napon belül 
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Berényi Ildikó képviselő: 

 

Kérdezi, hogy a fogorvosnő munkába állásáról lehet-e már tudni valamit. Nem kellene 

bizonytalanságban hagyni a lakosságot. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Egyszer találkozott a Tescoban a doktornővel, kérdeztem, hogy mikorra várhatják, azt 

mondta, hogy márciusban jön, azóta sajnos nem érik el telefonon sem. 

Azt a módszert, hogy nekiessenek, nem javasolja. 

 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

 

Pedig az emberek fel vannak háborodva, mert nem tudják, hogy mikorra várható, egyszer így 

mondták, utána másképp. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Szerinte az lesz a legjobb, ha levélben megkeresik, nyilatkozzon, hogy mikor szándékozik 

visszajönni. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A Széchényi út kátyúzásakor ott maradt aszfaltról azt mondták, hogy elszállítják, azonban ez 

nem történt meg, de ő már összeszedte, mert nem tudott füvet nyírni. 

 

Más: volt szó a kis tó vízjogi létesítési engedélyéről, hogy áll ez? 

 

Király Sándor képviselő megbízásából érdeklődik, hogy a Kertalja úttal történik-e még 

valami? Mi lesz a Móricz Zs. úti átjáróval? 

Vasárnap kezdődik a bajnokság, elmennek a labdáért, hatalmas a gaz.. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Legutóbb az Észak-Magyarországi Vízügyi Felügyelet azt mondta, hogy valamelyik hatóság 

nem küldte még vissza a szakvéleményét, azért nincs még meg, de most a héten szerdán 

érdeklődjenek, hogy mikor kaphatják meg az engedélyt. 

 

Átadták a Fő úti munkaterületet, és ha itt marnak aszfaltot, megcsinálják a Kertalja utat. 

 

Péntekre tervezték a sportpálya levágását. 

 

Mi lenne, ha az iskolai nagykaput zárnák, és csak a parkolóban lehetne megállni, az ott lakók 

kapnának kulcsot, hogy este zárják be a kaput. Ugyanis azt tervezi, hogy lebontják a 

röplabdapályán a kerítést. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

Kérdezi, hogy holt tartanak a művelődési ház számlázásával? 
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Benei Bertalan polgármester: 

 

Most már van fix-számla, de gyakorlatilag nincsen, mert a végszámla úgy alakult, hogy ami 

volt pótmunkára, azt adták be a kérelemhez, meg hozzátették azokat az önrészeket, amelyeket 

nem fizettek ki. Egyéb pótmunkát Hegede Árpád nem ismert el, a zsírfogó a Napközi 

Otthoné. 

 

Lovász Dezső azért íratott egy számlát, mert amikor a Közkincs-elszámolás történt, a Gráf 

Ottó költségét beállították abba, holott szerződést Lovász Dezsővel kötöttek, így azt ő nem 

kapta meg. 

A Lovász Dezső számlája, az utolsó pótmunkák számlái, és a ki nem fizetett önrész, összesen 

16 millió Ft, amit a minisztériumtól kértek. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A parkettát felcsiszolják a nyáron? 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Igen, most megnézték, már nem látni olyan dolgot a parkettán, de úgy kell elvégezni a 

munkát, hogy két-három hét alatt végezzenek, a szag miatt. 

 

Kocsis Attila képviselő. 

 

Még egy dolog van, ami az önkormányzathoz kapcsolódik: Az Összefogás Atkárért 

Egyesületet keresték meg egy Kft-től, akik most olyan projektbe szálltak be, hogy 

kistelepüléseken játszótereket építenek pályázatokból. Mindent lemenedzselnek, egy-két 

adatot kell adni részükre. Azért az Egyesületet keresték, mert itt 100 %-os finanszírozás van. 

Kérdése, hogy van-e erre szükség, 10 millió Ft-ról van szó, de ehhez önkormányzati döntés 

kell. Ad-e területet az Önkormányzat, van-e ilyen, mert csak közterületen lehet a játszótér. 

Az ő hasznuk a pályázatba beépíthető projektmenedzseri költség. 

Amikor a szolgálati lakások udvarát takarították, és parkot alakítottak ki belőle, volt olyan 

szülő, aki azért örült, hogy védett helyen van a park. 

 

Benei Bertalan polgármester: 

 

Molnár István tanár úrék udvara és a Vízmű közti területen lehetne egy közteret kialakítani, 

de ez is egy helyrajzi szám alatt van az óvodával. 

 

Kocsis Attila képviselő: 

 

A következő ülésre át kellene gondolni, hogy hol lehetne még alkalmas közterület 

játszótérhez. 

 

Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 

 

A teljesítményhez a túlóráról, ha valaki nem tartja meg az óráját, nincs olyan, hogy nem kapja 

meg a bérét. 

 

Bartókné Lukács Irén képviselő: 

 

Igen, mert ha valakinek nem 22 órája van, hanem 25, akkor most nem túlórának hívják, 

hanem kéthavi időkeretnek. 
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Benei Bertalan polgármester: 

 

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

22.00 órakor bezárta.  

 

 

 

kmf. 

 

 

 

Dr. Jakab Csaba Benei Bertalan 

  jegyző  polgármester 


