JEGYZŐKÖNYV
Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2009. október 19-én (hétfőn) 15 órai
kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak

Benei Bertalan polgármester:
Fülöp Lászlóné, alpolgármester
Bartókné Lukács Irén, Berényi Ildikó,
Kocsis Attila, Pesti Jánosné , képviselők.
Király Sándor képviselő 15.50 órakor érkezett az ülésre.

Távolmaradását
bejelentette:

Benei Kálmán, Hasznosi Árpád,
Király Sándor, Paksi Tamás képviselők.

Meghívottak:

Ivády Imréné, Károly Róbert Főiskola gazdasági igazgatója
Dr. Jakab Csaba jegyző
Pesti Jánosné igazgatási előadó

I. NAPIREND ELŐTT:
Benei Bertalan polgármester:
Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, a meghívottakat, külön köszöntötte Ivády Imrénét a Károly
Róbert Főiskola gazdasági igazgatóját.
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselőtestületből 6 fő jelen van.
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalják
meg.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
Miután más napirendi javaslat nem volt, a javaslatot – határozathozatal nélkül –6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg:
NAPIRENDEK
Tárgy:

Előadó:

1.) A helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2002. (X.3.) sz
rendelet felülvizsgálatának kezdeményezése.

Benei Bertalan polgármester

2.) Belső ellenőrzés 2010.

Benei Bertalan polgármester
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3.) Bejelentések indítványok.

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.) A helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2002. (X.3.) sz rendelet felülvizsgálatának
kezdeményezése.
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Ivády Imréné, Károly Róbert Főiskola gazdasági igazgatója
Biztos sokan hallottak róla, hogy Tass pusztán a Főiskola sok fejlesztést hajtott végre. 250 ha
területük van, ahol alapvető oktatási és mezőgazdasági tevékenység folyt. 2006-ban komoly
fejlesztésbe kezdett a Főiskola, melynek eredménye, napjainkra oda telepítettek egy 1 MW-os fűtő
művet, ezzel fűtik a fóliaházat. Telepítettek 40 ha fás ültetvényt. Olyan eredmények születtek ebből a
projektből, amely további fejlesztésre ad lehetőséget.
Megkereste őket a Magyar Villamos Művek Zrt, hogy egy 5 MW-os bioerőművet terveznek.
Alapanyag biztosított, mivel 2007-ben alakult egy szövetkezet, melynek 36 tagja van, két éve a
Mátrai Erőműnek is szállítanak fa aprítékot. Kérdés volt, hogy hol lehet hasznosítani a hulladékot: a
növényház bővítésére gondoltak, egy 4 ha-os fóliaház építésével, amely a foglalkoztatásban is
segítene, közel 40 fő betanított munkás foglalkoztatásával.
Előzetes döntések megszülettek, rendezési terv is, a projektet megvalósítja az FVM, tulajdonosi köre
a Főiskola lesz többségében, kisebbségi tulajdonos a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Megújuló
energiaforrás van egy 1 megawattos fűtőmű, ahol az erőmű hulladékát hasznosítják. A meglévő
épületeket is a megújuló energiaforrásokkal látják el. Ma már nem feltétlenül oktatási központ lenne
Tass pusztán.
Jövőre elindul egy OSZI által tervezett modem, informatikai oktatási központ felújításával itt lenne
az országos központ, a látképe is át fog alakulni, kutatási központ lesz, ami egyedülálló az
országban. Átalakult a teljes Főiskola kar, két kar működik, ehhez gyakorlati kutatási bázis
szükséges, ami Tass pusztán lesz. Ez a fejlesztés Atkárra is pozitívan fog hatni, a füstkibocsátás
pedig olyan értékeket mutat, ami nem káros semmire.
Kéri hogy járuljanak hozzá a rendezési terv módosításához, amellyel elindulhat a fejlesztés Tass
pusztán.
Benei Bertalan polgármester:
Ők a Jegyzővel már egy-két tárgyaláson részt vettek, ahová meghívták a POMSÁR tervezőjét,
Városi Péter urat is, akivel a módosításokat is megbeszélték. A mai képviselő-testület ülés feladata,
hogy fel tudják venni a kapcsolatot Városi Péterrel, hogy a tervet módosítani lehessen. Úgy néz ki,
hogy az egész tervet át kell dolgozni, de nemcsak amiatt, hanem a szabályok változása miatt is.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A mai képviselő-testületi ülés célja, hogy határozatban döntsön a település-rendezés, a település
rendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről, amelyre a polgármestert hatalmazza fel, és
ebbe a tervezési előkészítés folyamatába vonják be a POMSÁR-tól Városi Pétert, aki a helyi építési
szabályzatot is készítette. Tőle már kaptak is árajánlatot, - a digitális alaptérképen kívül – ez 7,6
millió Ft nettó összeg.
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Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Ez a beruházás a falunak is hasznára válna, a foglalkoztatás szempontjából is. Ebből semmi kára nem
származik a falunak, javasolja, hogy járuljanak hozzá a terv módosításához. Főképpen, ha még áll az
az ajánlat, hogy a tervmódosítás költségét a Főiskola átvállalja.
Pesti Jánosné képviselő:
Egyetért az elhangzottakkal, de ha már ilyen nagy beruházás készül, és a betanított munkások nagy
többsége a faluból kerül ki, a Tass pusztára kivezető út felújítására is gondolni kellene, célszerű
lenne megcsinálni.
Benei Bertalan polgármester:
A Képviselő-testületi ülés egyik bejelentése, - bár a rektorral még nem beszélt erről – az út felújítása
támogatott egyrészről, másrészről nem, a tanyára való keresztül –járás miatt. Most írtak ki pályázatot
önkormányzati utak felújítására, ezt meg akarja beszélni a rektor úrral. Legalább olyan minőségű út
kellene, amin elkerülhető a kerékpár-tengely törése.
Ivády Imréné, Károly Róbert Főiskola gazdasági igazgatója
Mindenben, amely pályázattal elnyerhető, megszerezhető, segítenek, közreműködnek.
Az Erőmű a 3-as útról megközelíthető. A bekötő utat szabadon hagynák, a Rédei út folytatása földút,
ezt szeretnék használni.
Kocsis Attila, képviselő:
Az ígéreten kívül van-e valamilyen garancia arra, hogy a módosítás költségét megkapják, a bruttó
9,5 millió Ft-ot, ami nem kevés.
Ivády Imréné, Károly Róbert Főiskola gazdasági igazgatója
Ma pillanatnyilag csak ígéret van, de ha a Képviselő-testület határozatban elfogadja a módosítási
kezdeményezést, akkor, amikorra szerződéskötésre kerül a sor Városi Péterrel, addigra az
Önkormányzattal is kötnek szerződést erre az összegre vonatkozóan.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a rendezési terv módosítására, jogosítsa fel
Városi Péterrel a szerződés aláírására a költségek átvállalása mellett.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a rendezési terv módosítására, Városi Péterrel
szerződés aláírására vonatkozóan – 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
86/2009. (X. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:

Atkár Község Településfejlesztési Koncepciójáról, a településrendezési
eszközök felülvizsgálatáról

A Képviselő-testület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés a) pontjában rögzített hatáskörében az alábbi
határozatot hozta:
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Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Építési szabályzatról szóló
10/2002. (X. 3.) számú rendeletét és az 53/2002. (X. 3.) számú határozattal elfogadott
Településszerkezeti Tervet a Károly Róbert Főiskola kezdeményezésére felülvizsgálni
kívánja az alábbiak miatt:
1. A Károly Róbert Főiskola kezelésében álló Tass pusztán az Országos Rehabilitációs
és Szociális Szakértői Intézet Oktatási és Informatikai Központot kíván kialakítani.
2. A Károly Róbert Főiskola kezelésében álló 0158/1 c hrsz-ú ingatlanon 5 MW
teljesítményű fűtőmű kerül kialakításra. Az erőműtől délre az erőművet kiszolgáló
biomassza tároló valamint az erőmű által fűtött 0,5 ha területű fóliaház kerül
felépítésre
3. A Károly Róbert Főiskola kezelésében álló 0136/1 hrsz-ú ingatlanon különleges
ipari övezet kerül tervezésre.
A fenti fejlesztések az egész településre kihatással vannak, ezért a településrendezési
eszközök felülvizsgálata szükséges.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt Atkár Község
Önkormányzatának digitális alaptérkép szolgáltatására árajánlatot kérjen a Földmérési és
Távérzékelési Intézettől (1149 Budapest, Bosnyák tér 5) és Gyöngyös Körzeti
Földhivataltól (3200 Gyöngyös, Kossuth u. 1.)
Felelős: Benei Bertalan polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 5 napon belül
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pomsár és Társa Építész Iroda
Kft-vel a tervdokumentáció elkészítésére a településtervezési szerződést aláírja, az alábbiak
szerint: a településrendezési eszközök felülvizsgálatából eredő összes költséget a Károly
Róbert Főiskola (3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.) viseli.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: a digitális alaptérkép átvételétől számított 8 nap
(Ivádi Imréné távozott az ülésről.)
Benei Bertalan polgármester:
Arról volt szó, hogy a Főiskola a tervezési költséget ki fogja fizetni. Van probléma a tervvel, nem
digitalizált, de egy olyan tervet kapnak majd, ami a legjobb technikával épült, jól használható lesz, és
ha minden igaz, térítésmentesen.
Lakossági fórumot is kell összehívni, ahol tudatosítani kell az emberekben, hogy milyen
változtatások szükségesek a Tass pusztai beruházásokhoz.
Király Sándor képviselő 15.50 órakor érkezett az ülésre, így a képviselők létszáma 7 főre emelkedett.
2.) Belső ellenőrzés 2010.
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Árnyaskert Óvoda belső ellenőrzését 2009-re tervezték.
Mivel a Vámosgyörki RÖKI-nél a tagönkormányzatok soron kívüli belső ellenőrzést kértek, amit
csak úgy tudtak teljesíteni, ha a 2009. évi ellenőrzés terhére végzik el, így Adácsnak és Atkárnak is
le kellett mondani az ellenőrzésről úgy, hogy ezeket az ellenőrzéseket 2010-ben pótolják.
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Az idei és a jövő évi ellenőrzéseket vonják össze, a 2009. évi ellenőrzést 2010-ben hajtsák végre. Az
óvodavezető belső ellenőrzési beszámolását átteszi a 2010-es évre.
Javasolta a Képviselő-testületnek a 2009. évi belső ellenőrzési terv módosítását, és a 2010. évi belső
ellenőrzési terv elfogadását.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát –a 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
vonatkozóan - 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
87/2009. (X. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2010. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat Atkár Község
Önkormányzata irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi belső
ellenőrzési tervének jóváhagyására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása és
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi belső ellenőrzési tervét a határozat
mellékleteként jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről - jelen határozat megküldésével tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetét.
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 2009. október 30.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a 2009. évi belső ellenőrzési terv módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a 2009. évi belső ellenőrzési terv módosítására
vonatkozóan - 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
88/2009. (X. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2009. évi belső ellenőrzési terv módosítása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 99/2008. (XII. 17.) számú
határozatával elfogadott 2009. évi belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint módosítja:
A Belső ellenőrzési terv Polgármesteri Hivatalra és az Árnyaskert óvodára vonatkozó része
hatályát veszti.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről – jelen határozat megküldésével tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetét és az
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnökét.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
2009. október 30.

256
Berényi Ildikó képviselő:
A beszámolás és az ellenőrzés időpontja nem teljesen megfelelő, május 20-ig be kell számolni, de az
ellenőrzés csak júniusban lesz.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ha június helyett május kerül be az önkormányzat Éves Minőségfejlesztési Munkatervének
módosításába, az még teljesíthető, a minőségirányításhoz a májusi dátum kell.
Berényi Ildikó képviselő:
Akkor ő majd ír a Kistérségnek, hogy májusig ejtsék meg az ellenőrzést.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek az Önkormányzat Éves Minőségfejlesztési Munkaterve
módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az Önkormányzat Éves Minőségfejlesztési
Munkaterve módosítására vonatkozóan – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
89/2009. (X. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Önkormányzat Éves Minőségfejlesztési Munkatervének módosítása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Önkormányzati Minőségirányítási
Program 5.2 pontja alapján a 73/2009. (IX. 10.) számú határozattal elfogadott
Önkormányzati Éves Minőségfejlesztési Munkatervet az alábbiak szerint módosítja:
Az Önkormányzati Éves Minőségfejlesztési Munkaterv IV. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„IV. Beszámoló az Árnyaskert Óvoda gazdálkodásának ellenőrzési tapasztalatairól
Felelős:
Berényi Ildikó óvodavezető
Határidő: 2010. május 20.”
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az Önkormányzati Éves
Minőségfejlesztési Munkaterv módosítását az intézményeknek küldje meg.
Felelős:
Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 15 napon belül

III. NAPIREND UTÁN:
- Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulásból Halmajugra kiválása
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Benei Bertalan polgármester:
Halmajugra kilépési szándékát jelentette be a Társulásból. Gyakorlatilag nincs értelme a halmajugrai
lerakó rekultiválásának, mert eléri a bánya a volt szeméttelepet, és majd a bánya fogja ezt
rekultiválni.
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Amennyiben Halmajugra kilépett, és a befizetett önrész után még valamilyen költség felmerülne,
akkor az Halmajugrának is meg kell fizetnie.
Kérdés, hozzászólás:
Pesti Jánosné képviselő:
Nemrégiben kapott egy levelet, amelyben a hozzájárulását kérték ahhoz, hogy rámehessenek a
földjükre, és letakaríthassák, mert valami biztos folyamatban van már, ugyanis a föld a szeméttelep
mellett van, meg is nézték ezt a részt, ott van a szemét.
Benei Bertalan polgármester:
Ez azt jelenti, hogy folyamatosan megy a dolog.
Javasolta, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá Halmajugra kiválásához a Társulásból.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - Halmajugra Község Önkormányzatának kiválásaára
vonatkozóan a Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulásból – 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
90/2009. (X. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:
Halmajugra Község Önkormányzatának kiválása Szilárdhulladék-lerakókat
Rekultiváló Társulásból
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Halmajugra Község Önkormányzata (a
Társulás tagja) 2009. szeptember 30. nappal kilépjen a céltársulásból. Hozzájárulását azzal
a feltétellel adja meg, hogy a Község Önkormányzatának teljes körű kártérítési felelőssége
továbbra is álljon fenn a Társulással szemben arra az esetre, ha ez a változtatás a tagok és a
Társulás számára hátrányos következményekkel járna.
A Képviselő- testület felkéri a Polgármestert a fentieknek megfelelő nyilatkozat kiadására.
Felelős:
Határidő:

Benei Bertalan polgármester
azonnal

- Iskolagyümölcs program
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Nem régi rendeletről van szó, alma szállítására lehet megállapodni az általános iskoláknak. A
minisztérium rendeletében meghatározták az összeget is, 40 Ft/darab. Itt nem az önkormányzat
igényli meg a támogatást, hanem a termelő, aki az iskolával köt megállapodást. A másik rész:
október 30-ig vagy jelentkezik egy termelő, vagy ők keresik meg a termelőket ezzel a céllal, de
igazán nincs eldöntve a lebonyolítás.
Kérdés, hozzászólás:
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Naponta keresik a termelők, hogy kössenek szerződést. Az a termelő, aki közel van, megkötheti a
szerződést az iskolával, de nem tartja tisztességes dolognak, egy csomó pénzhez hozzájut.
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Dr. Jakab Csaba Jegyző:
Szerinte heti két alkalommal kell szállítani.
Berényi Ildikó képviselő:
Miért csak az alsósak kaphatnak almát?
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta, a Képviselő-testületnek, hogy ebben az iskolagyümölcs programban az Önkormányzat ne
vegyen részt.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az iskolagyümölcs programban való részvételre
vonatkozóan - 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
91/2009. (X. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:
Iskolagyümölcs-program
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az iskolagyümölcsről
szóló előterjesztést és
az iskolagyümölcs-program 2009/2010. tanévi végrehajtásáról
szóló 129/2009. (X. 8.) FVM rendelet (továbbiakban FVM rendelet) és a 144/2009. (X. 9.)
MVH közlemény az iskolagyümölcs-program 2009/2010. tanévi végrehajtásáról szóló
129/2009. (X. 8.) FVM rendelet szerinti nyomtatványokról (továbbiakban MVH
közlemény) alapján alábbi határozatot hozta:
Atkár Község Önkormányzata a 2009/2010. évi iskolagyümölcs programban nem kíván
részt venni.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a döntésről tájékoztassa a Petőfi
Sándor Általános Iskola igazgatóját.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
8 munkanap

- Atkár Község Önkormányzata 2009. évi közfoglalkoztatási tervének módosítása
Előadó: Benei Bertalan polgármester

Benei Bertalan polgármester
Most 3. alkalommal kerül sor a terv módosítására. A táblázat a teljes létszámot és a költséget a
foglalkoztatás végéig tartalmazza.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testület Atkár község önkormányzata 2009. évi közfoglalkoztatási terve
módosításának elfogadását.

259
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - Atkár község önkormányzata 2009. évi
közfoglalkoztatási terve módosítására vonatkozóan - 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
92/2009. (X. 19.) 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:
Határidő:

Benei Bertalan polgármester
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:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
5 napon belül

- A Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoportjának támogatása
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Benei Bertalan polgármester:
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi
Csoportjától érkezett támogatás iránti kérelem. A támogatást a karácsonyi ünnepséghez kérik, 500
tagja van az Egyesületnek. 10-15 eFt-os támogatást javasol megszavazni az Egyesületnek.
Kérdés, hozzászólás:
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Javasolta, hogy ne pénzt, hanem a művelődési ház használatát adják az Egyesületnek a karácsonyi
ünnepségre.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Tavaly a tűzoltóknak ajánlották fel a művelődési házat.
Benei Bertalan polgármester:
Változatlanul azt javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 15 eFt támogatást állapítsanak meg a
Mozgássérültek Egyesületének.
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete
Gyöngyösi Csoportja támogatására vonatkozóan – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
93/2009. (X. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoportjának támogatása
1.) Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri, 15.000 Ft összegű
támogatást biztosít a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoportjának.
2.) A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a támogatás
összegét a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 11739009-20151191 számú
számlaszámára utalja át és az átutalásról értesítse az Egyesület Gyöngyösi Csoportját.
Felelős:
Határidő:

Benei Bertalan polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző
30 napon belül

Kocsis Attila képviselő:
Az Eurocartól szóltak, hogy a Sportegyesületnek van még egy kifizetetlen májusi számlája, és
amennyiben nem egyenlítik ki, nem kaphatnak autóbuszt.
Benei Bertalan polgármester:
Tudnak róla, ők is kaptak levelet, el fogják utalni az összeget.
Berényi Ildikó képviselő:
A közfoglalkoztatással kapcsolatban kérdezi, hogy amikor a közcélúak az intézménynél dolgoznak, ő
felelős-e értük, ha bármi történne.
Úgy érkeznek az Óvodába például, hogy nem is szólnak, és ugyanígy el is mennek. Ma is ugyanígy
történt. Ilyen módon nem tart igényt közcélú dolgozóra, hiszen 8 órakor, vagy fél 9-kor jönnek és fél
3-kor már nincsenek itt, és közben az ebédidejük fél 12-től egy óráig, fél 2-ig tart. Érthetetlen amit
csinálnak, és ahogyan jönnek-mennek, elfogadhatatlan számára, hogy ő lenne a felelős értük.
Benei Bertalan polgármester:
Ez az év már ilyen rendszerben telik el, Czibolya Péter irányítja őket. A következő tavasszal bekéri
az intézmények igényét, és akkor az intézményvezető adja ki a munkát, ellenőrzi őket, ez így lesz jó,
és nem kell rájuk vigyázni.
Az elmondottakról megkérdezi Czibolya Pétert, hogy tényleg így működik-e és miért?
Berényi Ildikó képviselő:
Ő a múlt héten már beszélt Czibolya Péterrel, arról, hogy ő ezt ilyen formában szeretné.
Benei Bertalan polgármester:
Az lesz a legegyszerűbb, ha abban az intézményben lesz a jelenléti ív, ahol éppen dolgoznak, ott
kezdenek és ott fejezik be a napot.
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Király Sándor képviselő:
Most ki ellenőrzi őket, hogy mikor jönnek, és mikor mennek?
Benei Bertalan polgármester:
Czibolya Péter főiskolai végzettségű ember, de úgy látszik, nem lehet rábízni ezt a munkát. Ő pedig
nem fog velük menni, hogy mikor mennek ebédelni, stb.
Kocsis Attila képviselő:
Itt valami nagyon nem jól van. Mostanában nem látja ezt, mert nincs itthon, de ha valaki
törökülésben ül a ping-pong asztalon a kultúrházban, és két ember is fekszik rajta, az irritáló.
Király Sándor képviselő:
Tegnap hallott egy rémhírt arról, hogy a konyhát be akarják zárni.
Benei Bertalan polgármester:
Ő erről semmit nem hallott.
Király Sándor képviselő:
A legutóbbi ülésen a vezetői pótlékról volt vita. Gulyásnéval kapcsolatban felvetődött annak idején,
miért kell a kultúrház. Az volt a válasz, hogy működni kell, de ha nyitva is van, az igazgatónak van
másfél hónap szabadsága, táppénze. Meg lehet nézni a másik két intézményvezetőt is, akik
becsületesen dolgoznak. Ő nagyon könnyen felveszi a fizetését a nagyon könnyű munkáért.
Legalább negyedévet zárva van a kultúrház, a tájékoztatójában elferdített adatok vannak. Nem
véletlen, hogy nem fogadta el a beszámolóját, mert ha valaki megdolgozik érte, kapja meg a
fizetését, ezen el kellene gondolkodni.
Benei Bertalan polgármester:
A táppénzről annyit, hogy bárki kerülhet táppénzre.
Király Sándor képviselő:
A polgármester mondta mindig, hogy a művelődési háznak nyitva kell lenni, de ha táppénzen van, ki
helyettesítheti?
Benei Bertalan polgármester.
Hétfőn szünnap van, de ha bármi van, amiért be kell jönnie, azonnal itt van, bármilyen elszámolás,
vagy pályázati dolog van, csinálja. Az hogy most megrántotta a bokáját, nem tehet róla, és a
szabadság is jár mindenkinek, amit ki is kell venni.
Amikor nincs itt, akkor Kisné Szűcs Edit nyitja ki a Művelődési Házat.
Király Sándor képviselő:
A beszámolójában is elferdített adatokat közöl, mert nincs ott mindig.
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Kocsis Attila képviselő:
Sajnálja Gulyásnét, ő nagyon sokszor ott van az öltözőben, látja, és az a csoda, hogy nem fél
egyedül, éjszaka, hétvégén 10 óráig van nyitva, de ember be nem teszi a lábát oda. Az a baja ezzel,
hogy igény sincs rá, hogy ez így legyen.
Benei Bertalan polgármester:
4-5 ember jár oda internetezni.
Kocsis Attila képviselő:
Neki az nem fér a fejébe, hogy mind a három intézményvezető ugyanannyi vezetői pótlékot kap.
Bartókné Lukács Irén képivselő:
Hétfőn, a szünnapján is bejön Gulyásné, ha kell, de ők is bent vannak szombaton és vasárnap is, ha
kell, de ezt nem mindenki tudja. A munkáját mindenkinek meg kell csinálni. Kisné Szűcs Edit
tényleg sokszor volt ott, nyitott, zárt. Annyit azért lehetne tenni, hogy a közcélúak ne ott
gyülekezzenek munka előtt.
Pesti Jánosné képviselő:
Az Orvosi Rendelőnél van pár bontott tégla, azt is át lehetne hozni ide a többihez.
Kocsis Attila képviselő:
Mindhárom intézményvezetőnek 200 % a pótlékalapja?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Igen, de csak az iskolaigazgató pótlékáról volt szó.
Benei Bertalan polgármester:
Több javaslat is született az elmúlt ülésen. Gulyásnénak marad valami, a másik kettőnek a több, de
nem szavazták meg, így maradt Bartóknénak a törvényi minimum.
Kocsis Attila képviselő:
Kedden 10 órakor van vezetői megbeszélés, és 9.50-kor csengetnek ki.
Berényi Ildikó képviselő:
Azt javasolja, hogy talán nekik, nem is kellene itt lenni ezen a szavazáson.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
A munkaköri leírások, az önkormányzattól elvonnak feladatot, a polgárvédelmet, de mi volt ezzel,
valamikor ő is megnézte a munkaköri leírásokat.
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Mi az, amit elvégeztek, mi az, ami le van osztva a helyettesnek. A másik, a kultúrigazgatónak, ha elő
van írva a minimum 200 %, abban kell gondolkodni, hogy kell-e főállású kultúrigazgató, mert ha azt
szeretnék, hogy aki dolgozik, annak adjanak többet, olyan megoldás kellene, hogy a kecske is
jóllakjon…
Kocsis Attila képviselő:
Minden intézményvezetőnek megvan a feladata, amit el kell, hogy végezzen, nem véletlen, hogy a
polgármesteri törvény is lakosságszámhoz köti a jövedelmet, mert ahol nagyobb a lakosságszám, ott
nagyobb a felelősség is, több a pénz is.
Szerinte ez nem véletlenül van így. Ha abból indulnak ki, hogy az óvodában 8 felnőtt dolgozó van,
ezért a vezetőnek kell felelni, és ugyanannyi pénzt kap ezért, mint az a művelődési ház igazgató,
akinek egyetlen beosztottja sincs, van-e vezetői felelőssége?
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Meg kell hallgatni, hogy mi az, amit a vezető csinál, és mi az, amit átad.
Berényi Ildikó képviselő:
Mindent törvény szabályoz, nem mondja meg, hogy kis létszám, vagy nagy létszám, törvény szabja
meg a kötelező órát is.
Magasabb vezetői kategória mind a három vezető.
Benei Bertalan polgármester:
Erre visszatérnek a következő ülésen, amikor is a koncepció lesz napirenden.
Kocsis Attila képviselő:
Ő más szemszögből látja, ha valaki többet tesz, többet teljesít, az kapjon is többet.
Berényi Ildikó képviselő:
Itt van a vezetői értékelés és a teljesítményértékelés, nyomon következő dolog, biztos nem
ugyanazon százalék lesz mind a három vezető értékelésében. Differenciálással lehetne az
értékelésnek hangot adni, ha jól teljesít, jutalmazni lehetne.
Kocsis Attila képviselő:
Vagy eltérítéssel lehetne valahogyan differenciálni.
Benei Bertalan polgármester:
Eltérítés csak a köztisztviselőknél lehet. A közalkalmazottaknál a minőségi munkavégzésért járó
kereset kiegészítés van, az iskolánál most osztották fel.
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját és az ülést 17.15
órakor bezárta.
kmf.
Dr. Jakab Csaba
jegyző

Benei Bertalan
polgármester

