
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2009. szeptember 10.-én 

/csütörtökön/ 16.00 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 képviselők 
   
Távolmaradását Benei Kálmán, Paksi Tamás  
bejelentette: Pesti Jánosné képviselők. 
  
Meghívottak:  Dr. Jakab Csaba, jegyző, 
 Pesti Jánosné, igazgatási előadó, 
 
 
I. NAPIREND ELŐTT: 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, és a meghívottakat. 
 
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselő-
testületből 7 fő jelen van. 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt meghívóban közölt napirendi pontokat 
tárgyalják meg.  
Javaslatot tett a meghívótól eltérő sorrendben megtárgyalni a napirendeket. Elsőnek a 
bejelentések, indítványokból a lakáspályázatok elbírálását javasolta megtárgyalni. 
 
Kérdés, hozzászólás: nem volt. 
 
Miután más napirendi javaslat nem volt, a javaslatot – határozathozatal nélkül – 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalja meg: 

NAPIRENDEK  
Tárgy: Előadó: 
 
1.) Bejelentések, indítványok: Lakáspályázatok elbírálása. Benei Bertalan 
 Polgármester 
 
2.) Atkár község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Benei Bertalan 

szóló rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezet polgármester 
megtárgyalása és jóváhagyása. 

 
3.) Beszámoló a községi önkormányzat 2009. évi költségvetésének Benei Bertalan 
 I. félévi teljesítéséről. Polgármester 
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4.) A 2010. január 1-jétől érvényes Önkormányzati Minőségirá- Dr, Jakab Csaba jegyző, 
 nyítási Program elfogadása, az Intézményi Minőségirányítási iskolaigazgató, óvoda  
 Programok felülvizsgálata vezető 

  
5.) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati  Benei Bertalan 

Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához csatlakozás polgármester 
 
6.) BURSA Szabályzat felülvizsgálata. Dr. Jakab Csaba 
 jegyző 
 
7.) Bejelentések indítványok. 
 
 
 
Bejelentések, indítványok: 

1.) Lakáspályázatok elbírálása. 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 

 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy Barabás Hajnal, Tóth Katalin és Orosz Lászlóné 
pályázott a meghirdetett Fő út 44. sz. alatti lakásra. A pályázók közül Barabás Hajnal és Tóth 
Katalin jelent meg az ülésen. Kérdezi a megjelenteket, hogy nyílt vagy zárt ülésen tárgyalják-
e a pályázatukat? 
 
Mindkét pályázó válasza, hogy a pályázatukat nyílt ülésen tárgyalják. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Először Barabás Hajnaltól kérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése a pályázatához? 
 
Barabás Hajnal lakáspályázó: 
 
Annyi lenne, hogy az iskola miatt jönnének, és azért, mert munkanélküli. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Ismerteti Barabás Hajnal pályázatát, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Kérdezi a pályázótól, hogy a 7 éves gyermeke most megy 2. osztályba? 
 
Barabás Hajnal lakáspályázó: 
 
Válasza: igen. 
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Kocsis Attila képviselő: 
 
Kérdezi a pályázót, hogy hol dolgozott a férje? 
 
Barabás Hajnal lakáspályázó: 
 
Dunaföldváron dolgozott a férje. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Ön és az egyik gyermek román állampolgár. 
Mióta laknak Magyarországon. 
 
Barabás Hajnal lakáspályázó: 
 
Válaszában elmondta, hogy 1999. június 15-től laknak Magyarországon.  
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Honnan származnak? 
 
Barabás Hajnal lakáspályázó: 
 
Székelyudvarhely, Hargita megye. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A másik lakáspályázótól, Tóth Katalintól kérdezi, hogy miért pályáztak? 
 
Tóth Katalin lakáspályázó: 
 
Elmondta, hogy most a Dózsa György úton laknak albérletben, de a tulajdonos el akarja adni 
a lakást, és a gyerekei ide járnak iskolába, ezért itt szeretnének maradni Atkáron. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Ismerteti a Képviselő-testülettel Tóth Katalin pályázatát, melynek másolata jegyzőkönyv 
mellé csatolva. 
Kérdezi a lakáspályázótól, hogy tősgyökeres atkáriak-e? 
 
Tóth Katalin lakáspályázó: 
 
Válaszában elmondta, hogy nem, ők Gyöngyöshalászról jöttek. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Mit tud arról, hogy a tulajdonos már meg is hirdette a lakást? 
 
Tóth Katalin lakáspályázó: 
 
Azt nem tudja, de nekik azt mondta, hogy szeptemberben már nem biztos, hogy itt 
maradhatnak. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Mivel több kérdés nem volt a pályázókhoz, megköszöni megjelenésüket, és elmondta, hogy a 
Képviselő-testület döntéséről értesíteni fogják őket. 
 
Barabás Hajnal és Tóth Katalin lakáspályázók elhagyják az üléstermet. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Ismerteti a Képviselő-testülettel Orosz László Gáborné pályázatát, amelyet 2009. 09. 03-án 
elsőbbségi küldeményként adták fel, de csak 09. 07-én érkezett meg. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Eléggé zavarosak ezek a dolgok. Ma volt a TIGÁZ-nál a másik két szerződés felbontása 
miatt. A TIGÁZ addig nem bontja fel a szerződéseket, amíg az előző lakók ki nem fizetik a 
tartozásukat, emiatt az új lakók nem fizethetnek, mert nem írják át a nevükre. Mindkét előző 
lakó elég tekintélyes összeggel tartozik a TIGÁZ-nak is. A gyerekek ide járnak továbbra is az 
iskolába? 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő. 
 
Barabás Hajnal lánya ide jár iskolába. Rokonságban vannak a Fő úti Juhász Györgyékkel. 
Tóth Katalin gyereke is ide jár az első osztályba. 
 
Benei  Bertalan polgármester: 
 
Érdeklődött a gyöngyöshalászi védőnőtől Tóth Katalinról, és azt mondta, hogy nem volt velük 
semmi gond Gyöngyöshalászon. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Kérdés, hogy egyáltalán szükség van-e jelenleg gyermekekre létszámhoz? 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő. 
 
A gyereklétszám nélkülük is megvan, sőt az orvosi lakásban lakók nélkül is megvolt. Ha 
problémát okoznak, nem is kellenek. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ha az ember előre tudná, hogy a gondos gazda módjára gondoznák a lakást és a 
környezetüket, jobb lenne, mintha üresen állna. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Ha megvan a gyermeklétszám, nem szükséges kiadni ezt a lakást. Főleg, ha csak tartozásokat 
halmoznak fel, véleménye, hogy egyelőre ne adják ki a lakást. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Emellett szól még az is, hogy a férj mozdonyvezető, talán rendelkeznek elegendő 
anyagiakkal. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Neki az is furcsa volt a Tóth Katalin pályázatában, hogy sok az albérleti díj, és a tulajdonosról 
sem tud semmit. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Lehet, hogy albérletért sokkal többet kell fizetni, mint ezért a lakásért.  
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Szerinte ez legyen az ő problémája. Abból kell kiindulni, hogy van-e erre egyáltalán szükség. 
Ha jövőre másképp lesz, akkor is meg lehet hirdetni, de mindenáron nem kell. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta, hogy a Fő út 44. szám alatti lakás bérletére kiírt pályázatot nyilvánítsák 
eredménytelennek, ne adják ki egyik pályázónak sem. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Fő út 44 szám alatti önkormányzati 
tulajdonú lakás pályázatának eredménytelenné nyilvánítására vonatkozóan – 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

71/2009. (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy: A Fő út 44 szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás pályázatának 
eredménytelenné nyilvánítása 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Fő út 44. 
szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérletéről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fő út 44. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú lakás bérletére kiírt pályázatot eredménytelenné 
nyilvánította.  
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatot küldje meg a 
pályázók részére.  
 

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  8 napon belül 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
A további napirendek tárgyalása előtt jelentést tett a Képviselőtestület lejárt határidejű 
határozatainak végrehajtásáról, a két ülés között átruházott hatáskörben hozott polgármesteri 
döntésekről, valamint a legutóbbi képviselőtestületi ülés óta végzett munkájáról. 
Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: nem volt. 
 
A Képviselőtestület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, valamint a polgármester 
munkájáról szóló jelentést - határozathozatal nélkül – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
 
II. NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1.) Atkár község 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról szóló 

rendelet-tervezet megtárgyalása és jóváhagyása. 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 

 
Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Bejelenti, hogy miután az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság határozatképtelen volt, együtt 
tárgyalják meg a napirendet. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Kérdezi a bizottsági tagokat, hogy van-e észrevételük, kiegészíteni valójuk? 
 
Miután nem volt, ezért szavazásra teszi fel a napirendet. 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az 
Atkár község 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról szóló rendelet-
tervezetet. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
A 3. sz. melléklet kiadási oldalán a Művelődési Ház sorában szerepel a 135 eFt, de a bevételi 
oldalon csak összességében van feltüntetve ez az összeg. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek az Atkár község 2009. évi költségvetéséről szóló 
rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - Atkár község 2009. évi költségvetéséről szóló 
rendeletének módosítására vonatkozóan – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta 
és rendeletté emelte az alábbiak szerint:  
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AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

12/2009. (IX. 10.) 

RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

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

 
 
 
3.) Beszámoló a községi önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 

Előadó: Benei Bertalan Polgármester 
 
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Bejelenti, hogy az ülést azért kellett előbbre hozni, mert az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 79 § (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat 
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.  
 
A beszámolóhoz kapcsolódóan elmondta, hogy ismét benyújtották kérelmüket az ÖNHIKI-re, 
jó lenne, ha még kapnának támogatást. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
A bizottság megtárgyalta a községi önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló előterjesztést. A bizottság javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra a 
községi önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztést. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Véleménye szerint nagyon kevés ÖNHIKI-támogatást kapott az Önkormányzat 2009-ben. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A megigényelt ÖNHIKI-előleghez képest jóval kevesebb támogatást tudtak sajnos igényelni. 
Három éve 27,2 millió Ft, két éve 11,7 millió Ft, tavaly 6,8 millió Ft támogatást kaptak. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a községi önkormányzat 2009. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a községi önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatóját - határozathozatal nélkül - 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. 
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4.) A 2010. január 1-jétől érvényes Önkormányzati Minőségirányítási Program 
elfogadása, az Intézményi Minőségirányítási Programok felülvizsgálata 

Előadó: Dr, Jakab Csaba jegyző, iskolaigazgató, óvoda vezetője 
 
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Az írásos előterjesztéshez nincs kiegészíteni valója. 
A munkatervben eredetileg ÖMIP módosítás és felülvizsgálat szerepelt, hogy a 2010-es 
tanévben az új dokumentumok érvényesüljenek. 
A készült dokumentumokra nagy általánosságban elmondható, hogy tükrözi a jogszabályi 
követelményeket, az önkormányzat lehetőségeit, és az intézmény igényeit. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ezt csak a képviselők látják, mert sok az elütés az előterjesztésben, ez apróság, csak elütés 
hibák vannak benne. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Köszönetet mond, hogy az intézmények megvalósították ezt a törvény által előírt feladat. Az 
önkormányzatok képtelenek lennének ezt elkészíteni, így párszázezer forintos költségtől 
mentették meg az önkormányzatot. Aki ebben részt vett, köszöni munkáját. Ezek az elírások a 
nagy terjedelemnek tudhatók be.  
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Ők szakmai szemmel nézték az anyagot, és azt gondolják, hogy nagyon jól építkezik, teljesen 
róluk szól. Az a legnagyobb haszna, hogy szakmai műhelymunkaként készült el és valóban 
olyan elvárások és célok vannak benne, amit a törvény előírt, és amit végezni kell 5 év 
távlatában. A képviselők nem pedagógusok, de akkor is kell egyfajta fenntartói 
közreműködés. 
Az Önkormányzati MIP-ben szerepel, hogy ebben az évben, az ő vezetői ciklusa felénél 
bizottságot kell létrehozni és értékelni a munkáját.  
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek az Önkormányzati Minőségirányítási Program és az 
Intézményi Minőségirányítási Programok felülvizsgálatának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az Önkormányzati Minőségirányítási 
Program és az Intézményi Minőségirányítási Programok felülvizsgálatának elfogadására 
vonatkozóan – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

72/2009. (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy: Önkormányzati minőségirányítási program jóváhagyása 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés d) pontjában 
foglalt jogkörében eljárva, e törvény 85. § (7) bekezdése alapján elkészített 2009-
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2014 évre szóló önkormányzati intézményrendszer működésének minőségirányítási 
programját jóváhagyja. 

 
Határidő:  azonnal 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az elfogadott dokumentumot 
küldje meg az Árnyaskert Óvoda és a Petőfi Sándor Általános Iskola, valamint a 
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Sportiroda részére. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  5 napon belül 

 
 
 
- Önkormányzat éves minőségfejlesztési munkaterve 

Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Berényi Ildikó ÖMIP-pel kapcsolatos hozzászólására válaszolva közölte, a következő 
előterjesztés tartalmazza a bizottság létrehozását és a munkája értékelését is. 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy határozatban fogadja el a munkatervet. 
 
Kérdés, hozzászólás: nem volt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselőtestületnek az Önkormányzat éves Minőségfejlesztési Munkatervének 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát az Önkormányzat éves Minőségfejlesztési 
Munkatervének elfogadására vonatkozóan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

73/2009. (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy: Önkormányzat Éves Minőségfejlesztési Munkatervének jóváhagyása 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Önkormányzati 
Minőségirányítási Program 5.2 pontja alapján az Önkormányzat Éves 
Minőségfejlesztési Munkatervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
I.  
1. Az ÖMIP elfogadása, a régi bevonása 
2. A teljesítményértékelésben résztvevő vezető nevének kihirdetése, az értékelési 

folyamat ismertetése – Berényi Ildikó óvodavezető 
3. Az Értékelő Bizottság megválasztása  
4. Éves minőségfejlesztési munkaterv elkészítése 
 

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  2009. szeptember 10. 

 
II. Az ÖMIP eljuttatása az intézményekhez, közzététele a település honlapján. 
 

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  2009. szeptember 15. 
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III.  Az Intézményi Minőségirányítási Programok elkészítése, elfogadása a 
nevelőtestületekkel, Szülők Közösségével, eljuttatása elektronikus és papíralapon 
jóváhagyásra a fenntartóhoz 
 

Felelős: intézményvezetők és intézményi minőségirányítási felelősök 
Határidő:  2009. november 20. 
 

IV. Beszámoló az Árnyaskert Óvoda gazdálkodásának ellenőrzési tapasztalatairól 
 

Felelős: Berényi Ildikó óvodavezető 
Határidő:  2009. november 20. 
 
V. Az óvodavezető minősítéséhez szükséges információk gyűjtése 
  

Felelős: intézményi minőségirányítási megbízott 
Határidő:  2010. február 20. 
 
VI. Az óvodavezető minősítéséhez elkészült értékelő dokumentumok gyűjtése, 
eljuttatása a jegyző részére. 
 

Felelős: intézményi minőségirányítási megbízott 
Határidő:  2010. április 15. 
 
VII. Az értékelő megbeszélés lefolytatása 
 

Felelős: Értékelő Bizottság  
Határidő:  2010. május 20.  
 
VIII. Éves intézményi minőségirányítási feladatok értékelése, intézkedési terv 
készítése. 
 

Felelős: intézményvezetők  
Határidő:  2010. júniusi Képviselő-testületi ülés előtt 1 hét  
 
IX. Éves fenntartói intézményértékelés 
 

Felelős: az értékelés előkészítéséért Dr. Jakab Csaba jegyző,  az értékelés 
elfogadásért a  Képviselő-testület 
Határidő:  2010. júniusi Képviselő-testületi ülés 
 
X. Az intézmények minősítésének nyilvánosságra hozatala 
 

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző, 
Határidő:  2010. júniusi Képviselő-testületi ülés után 2 hét 

 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A most elfogadott munkaterv értelmében a mai ülésen kell megválasztani az értékelő 
bizottsági tagokat. A bizottság két tagja mellé javasolta a Képviselő-testületnek egyszerű 
szótöbbséggel 2 fő képviselőt jelölni az értékelő bizottságba. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolja Fülöp Lászlóné alpolgármester megválasztását a bizottságba. 
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Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Javasolja Király Sándor képviselő megválasztását a bizottságba. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Mivel más javaslat nem érkezett, szavazásra teszi fel először Fülöp Lászlóné jelölését a 
bizottságba. 
 
A Képviselő-testület – határozathozatal nélkül - 6 igen szavazattal, - 1 képviselő nem 
szavazott, - ellenszavazat nélkül elfogadta Fülöp Lászlóné jelölését a bizottságba. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel Király Sándor jelölését a bizottságba. 
 
A Képviselő-testület – határozathozatal nélkül - 6 igen szavazattal, - 1 képviselő nem 
szavazott, - ellenszavazat nélkül elfogadta Király Sándor jelölését a bizottságba. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Mivel Berényi Ildikó óvodavezető minősítése 2010-ben esedékes, Értékelő Bizottságot kell 
létrehozni, melybe javasolta a Képviselő-testületnek Fülöp Lászlóné alpolgármester és Király 
Sándor képviselő megválasztását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát Fülöp Lászlóné alpolgármester és Király 
Sándor képviselő Értékelő Bizottsági taggá történő megválasztására vonatkozóan – 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

74/2009. (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy:  Berényi Ildikó óvodavezető minősítése, Értékelő Bizottság választása 
 
 

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 
többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján  
 
Berényi Ildikó óvodavezetőt 2010. évben minősíteni kell. 
 
2. Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖMIP-ben és az 
Önkormányzat 2009. évi minőségfejlesztési munkatervében foglaltak végrehajtására 
Értékelő Bizottságot választ, melynek tagjai: 
 

Benei Bertalan polgármester 
Fülöp Lászlóné 
Király Sándor képviselők 
Molnárné Csépány Edit minőségirányítási vezető  
 

Határidő: azonnal 
 

3. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy Berényi Ildikó 
minősítésénél működjön közre és a minősítés eredményéről tájékoztassa a 
Képviselő-testületet. 
 

Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  2010. júniusi Képviselő-testületi ülés 
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5.) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi 
fordulójához csatlakozás 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 

 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Azért gondolta, hogy először a csatlakozásról döntsön a Képviselő-testület, mert ha 
csatlakoznak, akkor a Szabályzatot is tárgyalni kell. Az A-típusú pályázat két félévre, a B-
típusú pályázat 6 félévre szól. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Semmivel sem áll jobban az Önkormányzat, mint az előző években, akkor is az anyagi 
gondokra hivatkozva nem csatlakoztak ehhez a pályázati rendszerhez. Szerinte idén se 
csatlakozzanak. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta, hogy ne csatlakozzanak a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – határozathozatal nélkül - a BURSA 
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához 
történő csatlakozásra vonatkozóan – 6 igen szavazattal, - 1 képviselő nem szavazott – 
ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
BURSA Szabályzat felülvizsgálatának megtárgyalása így, hogy nem csatlakoztak a 2010. évi 
pályázathoz, okafogyottá vált. 
 
Benei Bertalan polgármester 10 perc szünetet rendel el. 
 
Szünet után: 
 
 
III. NAPIREND UTÁN: 
Bejelentések indítványok 
 
 
- Atkár Településszerkezeti Tervének javítása 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 
 

Benei Bertalan polgármester. 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, megkereste a Károly Róbert Főiskola a Tass pusztán 
tervezett beruházások miatt. Egy Oktatási Centrumot és Informatikai központot terveznek 
megépíteni Tass pusztán. Az építkezés engedélyezésének akadálya a 2001-ben elfogadott 
Atkári Településszerkezeti Terv, melyben a Tangazdaság területe a valóságos terület-
felhasználástól eltérően került megjelölésre. A tervben az oktatóközpont tervezett helye 
mezőgazdasági övezetben van, ezért itt ez a beruházás nem valósulhat meg, csak abban az 
esetben, ha a területet helyesbítik. 
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Már egyeztettek a POMSÁR tervezőjével, és a Károly Róbert KHT Vezetőjével. 
Novemberben építkezni szeretnének, és Városi Péter tervező azt mondta, hogy a javasolt 
módosításról hozott határozat alapján ők betennék a településszerkezeti tervbe, és így már 
kiadhatják az építési engedélyt. 
 
A terv javításának költségeit természetesen a Károly Róbert Főiskola fedezi. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Ez a megvalósítás csak egy része az egyéb beruházásoknak. A nagyobb beruházásokhoz már 
olyan mértékű módosítás szükséges, ami a terv újraírását indokolja. Ennek a költségét 
hasonlóan majd a beruházó cég fogja fedezni. Az Atkárra vonatkozó digitális térkép 
megvásárlása milliós tétel lesz. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Természetesen ezt a munkaköltséget is, amit Városi Péter tervező felszámol, áthárítják a 
Károly Róbert Főiskolára. Felhívták a figyelmüket, hogy miután az ELMÜ építi az erőművet, 
a településszerkezeti terv digitálissá tételét és átírását – ami 5-6 milliós tétel – a beruházás 
költségén belül van mód elszámolni. 
 
Szabó Péterné ma is itt volt az ülés előtt. Gondolkodhatna másban, ugyanis az építési hatóság 
a község rendezési terve alapján nem adja ki az építési engedélyt, még úgy sem, hogy a 
Képviselő-testület egy elvi állásfoglalásban hozzájárult a kérelméhez. De mivel van Atkár 
településrendezési terve rendelet, ezért azt határozattal nem lehet módosítani. Mondták Szabó 
Péternének, hogy a tetőt terveztesse át. 
Király Sándor képviselő: 
 
Szerinte pedig el kellene gondolkodni azon, hogy kell-e a padlás, mert egyre több olyan ház 
fog épülni, ahol nincs padlás, egyre jobban szét fog terülni a tető. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A tervező szerint ehhez csak a Lindab-tető alkalmas, nagyobbat építeni pedig nem érdemes, 
olyan költséges. 
Ha Szabó Péterné ragaszkodik az elképzeléséhez, és a Képviselő-testület is egyetért vele, 
módosíthatják a tervet ezzel is, mivel a Tass pusztai beruházásokhoz módosítani szükséges. 
Javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát a településszerkezet terv javítására 
vonatkozóan – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

75/2009. (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy: Atkár Község Településszerkezeti Tervének javítása 
 

Atkár Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja – az 53/2002. (X. 3.) 
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott – Atkár Község 
Településszerkezeti Tervének javítását azzal, hogy jelen határozat mellékletét 
képező M1 számú tervlap lép érvénybe a határozathozatal napjával az érintett 
területen. 
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Az eredeti tervlap (Atkár – Településszerkezeti terv – 2001. október) a hivatkozott 
M1 tervlappal együtt érvényes. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatot mellékletével 
küldje meg a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal és a Pomsár és Társa Tervező Iroda 
részére. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  3 napon belül 

 
- Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás Alapító Okiratának 

módosítása 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 
 

Benei Bertalan polgármester: 
 
Ez az a társulás, amelyben már nyertek, az önrészt is befizették. Jelenleg tervezés stádiumában van. 
Tervezők voltak már kint, megnézték a telepet. Szerette volna egyeztetni a munkát, hogy a partfal 
sértetlen maradjon, övárkot fognak húzni kint, előtte a töltésen egy járda lenne, és a csányi útról 
lehetne bemenni. 
 
Most a Képviselő-testületnek a Társulat Alapító okiratát a szakfeladatrend változása és Halmajugra 
kiválása miatt szükséges módosítani. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek az alapító okirat módosítására tett javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - Társulat Alapító okirata módosítására vonatkozóan – 7 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2009. (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás alapító okiratainak 

módosítása 
 

 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Települési 
Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás alapító okiratának módosítására” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló 

Társulás Alapító Okiratának – jelen határozat 1. számú mellékletét képező – 
módosítását, és felkéri a Polgármestert annak aláírására. 

 
Felelős: Benei Bertalan polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről – jelen határozat megküldésével 
tájékoztassa a társult önkormányzatokat. 

 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek Halmajugra Társulásból való kiválásának tudomásul vételét.  
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - Halmajugra Társulásból való kiválásának tudomásul 
vételére vonatkozóan – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

77/2009. (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy:  Halmajugra Község Önkormányzatának kiválása Szilárdhulladék-lerakókat 
Rekultiváló Társulásból 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Halmajugra Község Önkormányzata (a 
Társulás tagja) 2009. szeptember 30. nappal kilépjen a céltársulásból.  
 
A Képviselő- testület felkéri a Polgármestert a Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló 
Társulást tájékoztassa a határozatról. 
 
Felelős:  Benei Bertalan polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
- Árnyaskert Óvoda maximális létszámtól való eltérés engedélyezése 

Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
Benei Bertalan polgármester: 

Most csoportonként 30-30 főt kellene engedélyezni. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 

Kéri mindkét csoportban a 30-30 fő engedélyezését, hogy az év közbeni mozgások miatt ne kelljen 
ismét tárgyalni. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 

Most szükséges ennek az engedélyezése, ugyanis ha lejelenti a létszámot, ami több mint az 
engedélyben van, abból baj lesz. Ezért inkább módosítsák, nehogy a normatíva igénylésénél derüljön 
ki, hogy nem ez van a határozatban. 
 
Benei Bertalan polgármester: 

Nagyon sok óvoda foglalkozott a bölcsődei szolgáltatási ellátással. Ilyen igény itt nem merült fel? 
 
Berényi Ildikó képviselő. 

Konkrét igény nem, de célszerű lesz erről beszélni. A törvény nem is engedi ott, ahol a lélekszám 10 
efő alatti egy csoport lehet, 2 éves kortól lehet felvenni. A mostani álláspont egy csoportba 5 2 éveset 
lehet felvenni, a csoportlétszám 20 főnél több nem lehet, egy csoporthoz 2 óvónő és egy dajka 
szükséges. Az is kérdéses, hogy amíg az óvodában és az iskolában van térítési díjkedvezmény, addig a 
bölcsődékben nincs. Kellene egy tanulmányt készíteni, mert meg sem tudja becsülni, hogy lenne-e 
igény.  
 
Benei Bertalan polgármester: 

Javasolta az óvodai létszámtól való eltérés engedélyezését. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a maximális létszámtól való eltérésre vonatkozóan – 7 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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78/2009. (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Árnyaskert Óvoda maximális létszámtól való eltérés engedélyezése 
 
Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az Árnyaskert 
Óvoda vezetőjének bejelentését az óvodai létszám alakulásáról és az alábbi határozatot 
hozta: 

A Képviselő-testület a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 
102. § (2) bekezdés c) pontjában megállapított jogköre alapján az Árnyaskert Óvodában a 
maximális csoportlétszámtól eltérést az alábbiak szerint engedélyezi: 
1. Bóbita csoport: 30 fő 
2. Napsugár csoport: 30 fő 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatot küldje meg az 
Árnyaskert Óvoda részére. 
 
Felelős:     Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  3 napon belül 

 
 

- Árnyaskert Óvoda Teljes körű Intézményi Önértékelése és Minőségirányítási 
tevékenység értékelése 
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

 
Dr. Jakab Csaba jegyző:: 
 
Az Óvoda Minőségirányítási Programjának mellékletében foglaltak alapján készült el az 
Árnyaskert Óvoda Teljes körű Intézményi Önértékelése. 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a teljes körű intézményi önértékelés 2004-2009, és a 
minőségirányítási tevékenység értékelése 2008-2009, valamint az ebben foglalt intézkedési 
terv a 2009-2010. nevelési évre, illetve a 2009-2014 évre szóló elfogadását. 
A teljes körű értékelést az Intézmény vezetője juttatta el a Képviselők részére. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
A 25. oldalon mit jelent az ITEM kifejezés? 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Értékelés, értékelési skála, egy pontrendszert jelent a szó. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
És melyik a jó, a több ITEM vagy a kevesebb? 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Sajnos ez nem ilyen egyszerű, sok mindentől függ. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek az Árnyaskert Óvoda Teljes körű Intézményi Önértékelése 
és Minőségirányítási tevékenység értékelése előterjesztés elfogadását. 
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatát az Árnyaskert Óvoda Teljes körű Intézményi 
Önértékelése és Minőségirányítási tevékenység értékelésére vonatkozóan 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

79/2009. (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Árnyaskert Óvoda Teljeskörű Intézményi Önértékelése és 
Minőségirányítási tevékenység értékelése 
 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (11) és 133. § (7) bekezdése 
alapján az „Árnyaskert Óvoda - Teljes körű intézményi önértékelés 2004-2009” és 
a „Árnyaskert Óvoda - Minőségirányítási tevékenységünk értékelése - 2008-2009” 
című dokumentumokat, az abban foglalt intézkedési tervet a 2009/2010-es nevelési 
évre illetve a 2009-2014. évre jóváhagyja. 
 

A Képviselő-testület felhívja az óvodavezető figyelmét az intézkedési terv 
végrehajtására, az éves minőségfejlesztési beszámoló előterjesztésére a Képviselő-
testület részére. 
 

Felelős:  Berényi Ildikó óvodavezető 
Határidő:   2010. június 30., illetve folyamatos 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a dokumentumokat és a 
határozatot Atkár Község honlapján tegye közzé. 
 

Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:   8 napon belül 

 
 
- Integrált Közösségi Szolgáltató Tér támogatási kérelmének benyújtása 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat jogosult az Integrált Közösségi 
szolgáltató Tér cím birtoklására. Ez azt is jelenti, hogy ha az Önkormányzat támogatás iránti 
kérelmet nyújt be a Művelődési Ház és Könyvtár II. ütemének megvalósítására, és a 
berendezési tárgyak beszerzésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz, a 
támogatás mértéke nettó 100 %, vagy csak 5 évig kell üzemeltetni az átadást követően. 
A pályázatot 2009. szeptember 30-ig kell benyújtani. 
Az Atkári Önkormányzat a 3. csoportban van, ez a támogatásnál 20 pontot jelent. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Ezzel kapcsolatban elkészült a közbeszerzési terv módosítása, melyben azokkal a 
költségekkel számoltak, amelyek a tavalyi pályázatban is szerepeltek.(bruttó 37,6 millió Ft a 
kiadás, ez nettó módon 30,1 millió, amivel támogat a minisztérium.) 
A támogatási kérelem benyújtását követően egy kifizetési kérelmet is kell majd benyújtani, 
amivel a beruházással kell elszámolni. Most arról szól, hogy milyen összegre jogosult az 
Önkormányzat. 
 
A Művelődési Ház II. ütemében sok mindent terveztek, különböző eszközök beszerzését, de 
működési célokra is van mód, az épület kialakítására, válaszfalakra. 
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Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Nem emlékszik, hogy mikor volt szó erről a témáról képviselő-testületi ülésen. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Pedig már beszéltek róla, csak nem ilyen részletességgel. Most jelent meg augusztusban a 
rendelet. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Megnézik, hogy mikor, mert már többször is volt szó róla. 
Most a Képviselő-testület eldöntheti, hogy nyújt-e be pályázatot a Művelődési Ház 
felújításának II. ütemére a cím birtokossággal járó támogatási mérték ismeretében. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Ez az előterjesztés arról szól, hogy az Önkormányzat pályázik-e vagy sem a Művelődési Ház 
felújításának II. ütemére, úgy, hogy amennyiben nyernek, csak az ÁFA-összegét kell 
fedezniük. 
 
Haszosi Árpád képviselő: 
 
Milyen összegre pályáznának? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Nettó 50 millió plusz az ÁFA. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az még ma sem tisztázott, hogy a lifttel mi lesz, ezt a tervező sem tudta. Van építési 
engedélyük, de hogy a liftet hogyan fogják elszámolni, nem tudja, de az biztos, hogy külön 
akadálymentesítésre nem pályázhatnak. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Az összes felújítási munkálatokon belül egy pontnak számit az akadálymentesítés. Egy 
tízmilliós lift megnöveli a költségeket, de ezt külön is el lehet számolni. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Volt a liftre külön árajánlat? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A tervezéskor Gráf Ottó azt mondta, hogy a lift 10 millióba kerül. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ha az Önkormányzat nyerne a pályázaton, 12 millió Ft-ot nekik kellene előteremteni, úgy, 
hogy már az óvoda felújítás ÁFA-ját is fedezni kell. 
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A polgármester úr azt mondta, hogy most sem állnak jobban, sőt az még el is fognak vonni az 
önkormányzatoktól, ezért nem érti, hogy egy ilyen helyzetben hogy lehet azon gondolkodni, 
hogy elő tudnak teremteni 15 milliót. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A támogatási kérelemhez tételes költségelszámolást kell benyújtani, melynek tételei nem 
lehetnek nagyobb a legmagasabb költségnél, az 50 millió Ft-nál. De hogy igazából mennyibe 
fog kerülni a tetőtér, az csak később derül ki. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
A 40 millió Ft-nál maradva, van annak realitása, hogy az Önkormányzat ki tudja ezt 
gazdálkodni. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ez még nem a támogatási szerződés aláírása, az is lehet, hogy nem nyernek vele, és 
hiánypótlás is csak egyszer lehetséges. Ha nem nyernek, nincs min gondolkodni, ha meg igen, 
akkor is lesz idő az aláírására. És majd csak ekkor kellene igaziból dönteni, amikor már ismert 
lesz, hogy mennyit vontak el az önkormányzatoktól. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A költségvetési koncepcióban az önkormányzat biztos ki tudja gazdálkodni. Szerinte ez a 
tagság nemcsak idén nyújt kedvezményt, biztos jövőre is lehet benyújtani pályázatot. Most 
elvetették az oktatási intézmények pályázatát, mert azt nem tudták volna finanszírozni, de a 
Művelődési Ház felújítását igen? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Nem a Művelődési Házról kell beszélni, hanem az Integrál Szolgáltató térről. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Hívhatják ez bárminek, akárminek, akkor is a művelődési házat újítanák fel és nem az 
integrált közösségi szolgáltató teret, amit csak a művelődési házzal tud azonosítani. 
Ő egy alulszocializált ember, és most látja először leírva ezt a címbirtokosságot, neki senki ki 
nem mondta előtte ezt. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
A pályázat benyújtásával még semmi kötelezettségük nem lesz, és ha állandóan azt mondják, 
hogy a kultúrház milyen kihasználatlan, stb. valami csak történne, lenne élet a faluban. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Szerinte nem ettől van élet a faluban. 
 
Király Sándor képviselő: 
 
Milyen költséggel jár a pályázat benyújtása? 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Mivel Gulyás Szabó Györgyné és Ő állítják össze a pályázatot, így semmilyen külön 
költséggel nem jár. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta, hogy nyújtsák be a pályázatot és legfeljebb, amikor ismertek lesznek a szerződési 
feltételek, elképzelhető, ha képtelenség, akkor nem írják alá a szerződést, de amíg konkrétan 
nem ismerik a feltételeket, ne hátráljanak meg. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Polgármester Úr még lehet abban bízni, hogy jövőre jobb lesz az önkormányzatoknak? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Hát azt nem tudja, de az biztos, hogy az EU-tól kapott pénzeket el akarják az 
önkormányzatokkal költetni. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Adják ide azokat a pénzeket. Az lenne a legjobb, ha az ÁFA-t elő tudnák teremteni és nem 
azon kellene görcsölni, hogy lesz-e 50 eFt egy megrendelésre. A valóságtól elrugaszkodott ez 
az elképzelés. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Kéri a képviselőket, hogy adják be a pályázatot, és szurkol, hogy ne nyerjenek, vagy ha 
mégis, akkor olyanok legyenek a feltételek, amik teljesíthetőek. 
Tass pusztán is lesznek beruházások, és valamikor csak megérzik ezt is az iparűzési adóban. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Mi van, ha ez is belekerül vagy 800 eFt-ba, mint a kompetencia pályázat, amit mégsem tudtak 
aláírni. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ennek a megírása semmibe sem kerül, azt a pályázatot pedig megírták, azért kellett fizetni. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Mint atkári képviselő, azt gondolja, ha ránéz a gyönyörű kultúrházra, és ránéz az iskola 
épületére, ahová 110 gyerek jár, akik dagonyáznak a sárban, és ott van a bejárati ajtó, ami már 
régen cserére szorul, hogy az egyikre jut pénz, a másikra nem.  
Amikor a szolgálati lakás hátsó részét bevakolták, akkor is el lehetett venni valahonnan pénzt, 
csak éppen az iskolára nem lehetett. Nem hiszi, hogy nem szégyellik ballagáskor, - amikor 
sokan jönnek más településekről is - a feltöredezett járdát, vagy a 100 éves bejárati ajtót, amit 
alig lehet nyitni-csukni, állandóan csavarozni kell, és akkor ott van mellette a szép közösség 
háza, ahol lehetnének rendezvények, de nincsenek. Szerinte ez mindenkinek szemet szúr. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Mégsem ő volt az, aki ellene volt a kerítés lebontásának, és a park megépítésének. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Ő most sem azt mondta, hogy bontsák el a kerítést. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ezt ő nem is állította. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Két különböző dologról van szó, a kerítés megújításáról. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Kiszámoltatta, hogy mennyibe kerülne, ha új kerítést építenének. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Érdekes, hogy az itt ülők közül senki nem tud az IKSZT-ről semmit. 
A kerítés lebontása nem felújítás, teljesen másról szól a dolog. Abban az Igazgató 
Asszonynak igaza van, látszik a kontraszt, lehet, hogy a súlypontokat át kellene helyezni 
máshová. Lehet kérni név szerinti szavazást, de ettől sokkal fontosabb ügyben nem volt név 
szerinti szavazás, és majd ki lehet függeszteni, hogy Kocsis Attila nem szavazta meg, amikor 
20 millió Ft-os hitelük van, és 18 millió Ft-os számlák nincsenek kifizetve. 
Kérhettek vízjogi létesítési engedélyt a tóra, ha ott lebeg a 2 millió Ft. A Képviselő-testület 
mindig csak az alapján tud dönteni, amennyi információt közölnek velük. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Rossz a példa, ez a tó sokat ér, megkérték a vízjogi létesítési engedélyt is, így ez a tó több 
mint 10 millió forintot ér, igaz, hogy Mozsár Sándor nem vette meg, de sokan érdeklődnek. 
Szerinte nem csináltak rossz boltot, a párszázezer ráfordításból több milliót nyerhetnek. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Az önkormányzatnak ez most nem kerülne egy fillérjébe sem, csak a munkába, és még akkor 
is el lehet dönteni, jobbra, vagy balra menjenek, és letétbe sem kell helyezni semmit. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Értsék ez úgy, ha most ő szárnyakat szeretne, megrendeli, ha megjön és kipróbálja, hogy tud-e 
vele repülni, akkor fizet, ha meg nem, akkor visszaküldi? 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Igaza van Kocsis Attilának is és a Polgármester Úrnak is. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
De ez az Integrált Szolgáltató Tér csak egy cím birtoklást jelent. 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Mivel ezt a címet csak a Művelődési Ház ingatlanára nyerték el, így csak erre lehet pályázni. 
Ahhoz képest, hogy a támogatási kérelem hétfőn jutott el hozzá, ő megpróbálta a Képviselő-
testületet tájékoztatni arról, hogy mennyibe kerül, ennek mennyi a költségvonzata, stb. 
 
Király Sándor képviselő. 
 
Több esetben is a II. ütemről beszélnek, de megtörtént-e az I. ütem beruházási költségének az 
összesítése? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Megkapták a 16 millió Ft-os támogatást, ebből kifizették a pótköltséges számla egyik felét, 
ezzel a pénzzel december 31-ig el kell számolni. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Minden képviselő megkapta hónapokkal előbb az erről szóló tájékoztatást, de most mi a 
helyzet, történt-e valami? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Amikor megjött a 16 millió Ft, két önrészt kifizettek, meg a 12 millió Ft felét is. A másik felét 
Hegede Árpád most kollaudálja, és még van egy számla, a napközi otthon festése, a zsírfogó 
és a parkoló építése. 
A pótmunkáknál nem babra ment a játék, nem kitalálták, hogy ennyi, hanem kijöttek, 
ellenőriztek, mindent bekértek hozzá, mielőtt megállapították, hogy támogatják. Valóban 
lehet 3 hónapja, hogy ezt beadták. 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek az Integrált közösségi szolgáltató tér támogatási kérelem 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az Integrált közösségi szolgáltató tér 
támogatási kérelemre vonatkozóan – 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal nem fogadta el. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy ezzel a döntéssel a 2009. évi közbeszerzési terv 
módosítása tárgytalanná vált. 
 
- Árnyaskert Óvoda felújítására pályázat benyújtása 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A tetőt és a homlokzatot szeretnék felújítani. A támogatás minimum összege 20 millió Ft. 
Készíttetett egy kalkulációt, ami 16 millió Ft-os költséggel számol a tető, homlokzat, nyílás-
záró csere, szigetelési munkákra. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet a pályázók köréről és a pályázatokról. 
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Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
2010-ben kell benyújtani ezt a pályázatot. Ha ÖNHIKI-s lesz ismét az Önkormányzat, ezt 
akkor is benyújthatja, nem arról volt szó, hogy ilyet nem lehet. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Nem így van, ÖNHIKI mellett az a jó, ha van felhalmozási bevétel, és van felhalmozási 
kiadás is, tehát a felhalmozási bevételt nem működési célra használják fel. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Ebben a pályázatban 10 % önerőt kell biztosítani. 
Az lenne a megnyugtató, ha a teljes önerőt fedezné a felhalmozási összeg. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Nagyon szükséges lenne a homlokzat- és a tető felújítása is. Ha állagmegóvásról beszélnek, 
akkor az épületeket sorba kell szedni, semmit nem érnek a nyílászárók, emiatt sok energia 
elveszik. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Ha ezt az összeget ki lehet gazdálkodni, nyújtsák be a pályázatot. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Amikor a költségvetés tervezési időszaka lesz, meg kell tervezni az önerőt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A fűtésben megtérül az az önrész, amit most oda kell tenni. A homlokzat szigetelése, a 
nyílászáró csere, a tetőjavítás. 
 
Benei Bertalan polgármester szünetet rendel el. 
 
Szünet után: 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ismerteti az óvoda felújítási tervét. A felújítás 15.900 eFt, de ha beépítik az akadály-
mentesítést is, akkor 20 millió forintra adhatnak be pályázatot. 
 
Javasolta az Óvoda felújítására pályázat benyújtását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az Árnyaskert Óvoda felújítására pályázat 
benyújtását – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta. 
 

80/2009. (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Árnyaskert Óvoda felújítására pályázat benyújtása 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Magyarországi 
Regionális Operatív Program Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó 
szervezése és infrastruktúrális fejlesztése c. pályázati felhívására (Kódszám: ÉMOP-
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2009-4.3.1/A) pályázatot nyújt be az Atkári Községi Önkormányzat tulajdonát 
képező Árnyaskert Óvoda épülete felújítási munkálatainak támogatására. 

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében  
2 496 000 Ft összeget biztosít. 
 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 
� támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, 
� a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség bruttó 90 %-a 
� A projekt megvalósítására a pályázónak a támogatási szerződés megkötését 
követően maximum 24 hónap áll a rendelkezésére. A pénzügyi elszámolás 
benyújtásáig a projektet fizikailag is be kell fejezni. 
� Szállítói finanszírozású számla elszámolásra csak akkor nyújtható be, ha annak 
támogatástartalma az 5 millió forintot meghaladja (Pénzügyi elszámolás részletes 
szabályai - 2.1) 
� Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében a beruházás a felhalmozási célú 
bevételek és a felhalmozási célú kiadások között nevesítetten szerepel. 
 

- A Képviselő-testület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a pályázatot az előírt 
mellékletekkel küldje meg a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai 
Nonprofit Kft. (3526 Miskolc, Arany J. tér 1.) részére a pályázatban előírt 
mellékletekkel. 
Felelős:   Benei Bertalan polgármester 
Határidő: 2010. január 8. 

 

- A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a 2010. évi költségvetés 
tervezésekor a fenti összeget vegye figyelembe. 
 Felelős:     Dr. Jakab Csaba jegyző 
 Határidő:   2010. évi költségvetés előterjesztése 

 
 

 
 
- Petőfi Sándor Általános Iskola akadálymentesítésére ÉMOP 2009-4.2.2 pályázat 

benyújtása 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 

 
Benei Bertalan polgármester: 
 
2006-ban elutasították az iskola akadálymentesítési pályázatát, amit meg kell újítani, mert az 
csak két évig volt érvényes. Mindenképpen egy új építési engedélyezési eljárás kell. Akkor 
3.319 eFt volt a költsége, melyben szerepelt az akadálymentes járda, térburkolat, bejárati ajtó 
csere, hátul egy mozgáskorlátozott WC kialakítása a kémia teremnél.  
A pályázat benyújtásának határideje elég közeli. Ő szeretné, ha mindez megvalósulhatna, és 
az Igazgató Asszony is azt mondta, hogy már megígérte neki a térkövezést, és végre nem lesz 
sár. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Javasolja az iskolai akadálymentesítésre vonatkozó terv kijavítását. Mi a határideje a pályázat 
benyújtásának? 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
A tervet csak át kell írni, erről már beszélt Csernyik Csabával. A pályázatot 2009. november 
30-ig lehet benyújtani. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Milyen támogatottságú ez a pályázat, mennyi az önrésze? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ez is bruttó 90 % -vissza nem térítendő támogatású. 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a Petőfi Sándor Általános Iskola akadálymentesítésére 
pályázat benyújtását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Petőfi Sándor Általános Iskola 
akadálymentesítésére pályázat benyújtását – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 
 

81/2009. (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Petőfi Sándor Általános Iskola akadálymentesítésére ÉMOP 2009-4.2.2 

pályázat benyújtása 
 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Magyarországi 
Regionális Operatív Program Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz 
(Akadálymentesítés) c. pályázati felhívására (Kódszám: ÉMOP-2009-4.2.2) 
pályázatot nyújt be az Atkári Községi Önkormányzat tulajdonát képező Petőfi 
Sándor Általános Iskola épülete akadálymentesítési munkálatainak támogatására. 
 

A Képviselő-testület vállalja, hogy az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében  
1.035 000 Ft összeget biztosít. 
 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 
� támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, 
� a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség bruttó 90 %-a. 
� A projekt megvalósítására a pályázónak a támogatási szerződés megkötését 
követően maximum 24 hónap áll a rendelkezésére. A pénzügyi elszámolás 
benyújtásáig a projektet fizikailag is be kell fejezni. 
� Szállítói finanszírozású számla elszámolásra csak akkor nyújtható be, ha annak 
egyedi támogatástartalma az 1 millió forintot meghaladja (Pénzügyi elszámolás 
részletes szabályai - 2.1) 
 

- A Képviselő-testület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a pályázatot az előírt 
mellékletekkel küldje meg a VÁTI Kht. Észak-Magyarországi Területi Iroda (3526 
Miskolc, Arany J. tér 1. D lépcsőház II. em) részére a pályázatban előírt 
mellékletekkel. 
Felelős:   Benei Bertalan polgármester 
Határidő: 2009. november 30. 

 

- A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a 2010. évi költségvetés 
tervezésekor a fenti összeget vegye figyelembe. 
 Felelős:     Dr. Jakab Csaba jegyző 
 Határidő:   2010. évi költségvetés előterjesztése 
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- Iskolatej biztosítása a 2009. október-2009. december közötti időszakra 
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

 
Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen már volt szó a programban való részvételről, az igény 
felméréséről. Röviden: olyan konstrukciót dolgozott ki az Egertej, miszert a szállító készítené 
el a támogatási kérelmet a Mezőgazdasági Hivatal felé. Azt kéri az Önkormányzattól, hogy 
elkülönített számlára kérjék a támogatási összeg átutalását a Hivataltól, hogy neki a tej 
ellenértéke biztosított legyen. Ő előhitelezi a támogatásig a számlákat, de a megérkezést 
követően át kell utalni az elkülönített számláról. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Elképzelhető, hogy a gyerekek igénylik, egyik fele a tejet, a másik fele inkább a kakaót. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Most bruttó 100 %-ban fedezik az iskolatejet. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek az iskolatej biztosítását 2009. október-december közötti 
időszakra. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát az iskolatej biztosítása 2009. október-2009. 
december közötti időszakra vonatkozóan 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

82/2009. (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Iskolatej biztosítása a 2009. október-2009. december közötti időszakra 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009/2010-es 
tanévben 2009. októbertől biztosított iskolatejről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete általános iskola 1-8. 
osztályos tanulói számára 2009. október-2009. december utolsó tanítási napjáig a 
tanítási napokon ingyenesen biztosítja az iskolatejet.  

Az iskolatej program lebonyolításához támogatást igényel a 2009. évi iskolatej 
szabályozásáról szóló FVM rendeletben foglaltak szerint és együttműködik a 
szállító Egertej Zrt-vel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződés 
megkötésére, a támogatási összeget engedményező okirat és az azonnali beszedési 
megbízásra felhatalmazó levél aláírására. 

Felelős:  Benei Bertalan polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  15 napon belül 
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A Képviselő-testület felhatalmazza jegyzőt, gondoskodjon a támogatás 
megigényléséről. 

Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  a 2009. évi iskolatej szabályozásáról szóló FVM rendelet szerint 

A Képviselő-testület felhívja az Általános Iskola igazgatójának figyelmét, hogy a 
támogatás megigényléséhez szükséges összesítéseket készítse el. 

Felelős:  Bartókné Lukács Irén igazgató 
Határidő:  2009. október 31., 2009. december 31. 

 
 
- Héra Alapítvány energiatámogatási akciója 

Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határozati javaslat mellékelve. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet a Héra Alapítvány akciójáról, melyben a hátralékkal 
rendelkező villamosenergia-fogyasztókat támogatnák.  
Az Önkormányzatnak adományt kellene biztosítani a Héra alapítványnak. Ez a támogatás a 
fogyasztónál számla-jóváírás lesz, de feltételei és felső határa is van. A határozati javaslat 
még egy ponttal egészülne ki, ugyanis az Alapítvány kiköti, hogy a fogyasztóban legyen 
hajlandóság a felhalmozott tartozás kiegyenlítésére, arra, hogy a hátralék egy részét befizeti, a 
befizetést igazolni is kell, még ha mindet nem is tudja. Csak akkor terjesztheti fel az 
önkormányzat 20.000 Ft-os jóváírásra maximum, (egyes fogyasztóknál 120 eFt-os 
támogatásról is lehet szó)  
Az Alapítványi támogatás egy része az áramszolgáltatóhoz érkezik, és az áramszolgáltatónak 
sem érdeke, hogy kintlévősége legyen.  
Az önkormányzatokat is bevonják, hogy adnak támogatást, de az önkormányzat is járuljon 
hozzá. Az Önkormányzatnak a támogatási összeg – 20.000 Ft – 10 %-át kellene adományként 
biztosítani. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
A múlt heti bizottsági ülésen szó volt róla, de az volt a vélemény, hogy van egyfajta veszélye 
ennek. Futótűzként el fog terjedni, lesz egy meghatározott összeg, ami villámgyorsan elfogy, 
és a többiekkel mi lesz, ezzel nem tudják megoldani senki problémáját. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ügyes történet ez, revolverezési lehetőség a Hérától. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
És akkor még a lakosság nem is fogja tudni, hogy ez a támogatás maximum 20.000 Ft lehet. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Véleménye szerint, mivel az önkormányzat forráshiányos, nem javasolta a határozati javaslat 
elfogadását. 
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Javasolta viszont a Képviselő-testületnek, hogy ne csatlakozzanak a Héra Alapítvány 
felhívásához. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Héra Alapítvány felhívására vonatkozóan - 
7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

83/2009. (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Héra Alapítvány energiatámogatási akciója 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Héra 
Alapítvány támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Héra Alapítvány 
felhívásához forrás hiányában nem csatlakozik. 

A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a 
határozatról tájékoztassa a lakosságot, illetve a határozatot közölje a Héra 
Alapítvánnyal (Budapest XII., Moszkva tér 16.) és az ÉMÁSZ Nyrt-vel. 

Felelős:  Benei Bertalan polgármester,  
Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  3 napon belül 

 

- Szikra László, Atkár, Kertalja u. 12/1 szám alatti lakos kérelme Művelődési Ház terem 
igénybevételre 

 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Szikra László kérelemmel fordult a Képviselő-
testülethez. 
Ismerteti a kérelmet, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Lehet tudni, hogy mennyi az a minimális belépő? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Jó lenne azt is tudni, hogy elmennének az emberek, lenne-e részvétel. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Az augusztus 21-i fellépőkről sok információt kértek, erről meg nem tudnak semmit. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Javasolta, hogy bérelje ki a termet. 
 



 247 

Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolja, hogy kérelmező egyeztessen Gulyásnéval, és a Képviselő-testületi határozatban 
meghatározott bérleti díj ellenében vegye igénybe a termet. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – Szikra László kérelmére vonatkozóan – 6 
igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

84/2009. (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Szikra László, Atkár, Kertalja u. 12/1 szám alatti lakos kérelme Művelődési 
Ház terem igénybevételre 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szikra László, 
Atkár, Kertalja u. 12/1 szám alatti lakos kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szikra László részére az 
Egressy Gábor Művelődési ház és Könyvtár nagytermét ingyenesen rendelkezésre 
nem bocsátja. 

A Képviselő-testület 48/2009. (VI. 25.) számú határozata szerinti díjtételek szerint 
Szikra László megkötheti a bérleti szerződést a Művelődési ház igazgatójával. 

A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról 
tájékoztassa kérelmezőt. 
 
Felelős:  Benei Bertalan polgármester 
Határidő:  15 napon belül 

 
 
 
- Szennyvízberuházási célú kölcsönszerződés módosításáról 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A Commerzbank kérte a Víziközművel kötött szerződés módosítását, a kölcsön 
visszafizetésének határidő-változása miatt, ugyanis e szerződés szerint a kölcsön 
visszafizetésének határideje 2009. szeptember 8-án lejárt. 
 
Kérdés, hozzászólás: nem volt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a szennyvíz beruházási célú kölcsönszerződés 
módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a szennyvíz beruházási célú kölcsönszerződés 
módosítására vonatkozóan – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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85/2009. (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Szennyvíz beruházási célú kölcsönszerződés módosításáról 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Vámosgyörk 
és Térsége Vízi közmű Társulat, a Commerzbank Zrt., Vámosgyörk, Adács, Atkár 
és Csány Községek Önkormányzatai, a Geotorr Mérnöki Szolgáltatások Kft. és az 
Ökotám Csatornázást és Szennyvíztisztítást Elősegítő és Támogató Alapítvány 
között 2004. június 8-án kötött Kölcsönszerződés módosításáról és a hitel lejárati 
idejének 2015. március 31-ig történő meghosszabbításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert és a jegyzőt, hogy a Kölcsönszerződés Kiegészítő Megállapodását 
2009. szeptember 8-i hatállyal aláírja. 
 
Felelős:  Benei Bertalan polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  azonnal 

 

Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet az augusztus 20-i Falunapi költségek tételesen az alábbiak: 
 
192.500 tűzijáték,  
Ebéd főzés 23.810,  
ugrálóvár 30.000.-Ft,  
kenyér 4400 Ft 
11.000.- Ft a virág,  
Alapi András, 30.000.-Ft, 
gyermekműsor, stb.  
bort, húst kapták. 
 
Összesen: 402 eFt, amiből 150 eFt a támogatás. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Játszótér ügyben van-e valami előrelépés. Nem akarják a szerződést aláírni addig, a másik is 
szóba került az Összefogás Atkárért az a hátránya volt, hogy előbb volt a képviselő-testületi 
ülés, utána az egyesületi.  
Azt mondta a tagság 100 %-a, hogy ez a játszótér jobb lenne a pálya melletti parkban, 
melynek egyik oka a környezet, a másik, hogy ott valamennyire zárt a terület. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Szerinte közterületről volt szó, és a sportpálya nem az. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Igen, közterületen lehet, ami miatt az egyik javaslat a környezet miatt, védettebb helyen van, 
az úttesttől távolabb, és van lakó is, és esetleg van némi visszatartó erő, ha megvalósul, hogy 
a kaput egy idő után bezárják. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Az iskolához tartozik az a rész, lehetne valamilyen javaslat erre vonatkozóan. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A nagykaput be kell zárni, a kiskapuhoz lesz kulcs a takarítóknak, badisoknak. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Este 8-kor bezárják a kaput, amit ugyan át lehet mászni. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ki kell tenni, hogy mikor van kapuzárás, télen pedig a korcsolyázás 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Igy lehet mondani, hogy este x óra után senkinek nincs ott keresnivalója. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Nagy baj van a fiatalokkal, megállnak a Dózsa György út végén lévő hídon, de a csipszes 
zacskót otthagyják, szétszórják a papír zsebkendőt és útközben is szemetelnek hazáig. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ők nagyon szeretnék a pálya melletti parkban megvalósítani a játszóteret, kérdése, hogy nem 
lehetne ezt a területet közterületté nyilvánítani? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Nem tudja, hogy ez mivel járna, utána kell érdeklődeni, de biztos nem fog menni gyorsan a 
dolog. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Jegyző Úr biztos tud arról, hogy a Május 1 út és a felüljáró közötti terület milyen gazos, 
megint szóltak neki ezért. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Ez már külterület, ez a rét, és ez a Mezőgazdasági Hivatal reszortja. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy sikerült beszélni a fogorvosnővel, aki azt mondta, 
hogy mivel a gyereket csak november 1.-vel veszik fel a bölcsödébe, ezért január 1-től jönne 
vissza, hacsak a csányi doktornő nem mondja vissza a helyettesítését. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Kocsis Katalin közcélú foglalkoztatott dolgozik a 
sportöltözőnél, a pályát is rendben tartja. Hétfőn megint ott voltak a többiek is, de csak 
egymást kerülgetik. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Most ő küldte oda őket, hogy a vihar utáni szemetet összeszedjék. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A játszótérből lesz valami? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Megnézte a helyrajzi számokat, hogy lehetne-e ott közterületet kialakítani. 
 
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, és az ülést 
20.30 órakor bezárta.  
 

 
 

kmf. 
 

 
 
Dr. Jakab Csaba Benei Bertalan 
  jegyző  polgármester 

 
 


