
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2009. november 26-án (csütörtökön) 

16 órai kezdettel megtartott üléséről.  
 
Az ülés helye:            Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár helyisége 
 
Jelen vannak     Benei Bertalan polgármester: 
 Fülöp Lászlóné, alpolgármester 
 Bartókné Lukács Irén, Berényi Ildikó, 
 Hasznosi Árpád, Király Sándor,  
 Kocsis Attila, Paksi Tamás  

 Pesti Jánosné , képviselők. 
 
Távolmaradását Benei Kálmán, képviselő. 
bejelentette:  

 

Meghívottak: Gulyás Szabó Györgyné, Műv.Ház és Könyvtár igazgató 
 Dr. Jakab Csaba, jegyző, 

Pesti Jánosné, igazgatási előadó, 
Petrikné Tóth Judit, gazdálkodási előadó 
Tóth Gáborné igazgatási előadó 
Jambrik Roland, Iványi Zsolt, ASA Mátra Kft,  

 
 
I. NAPIREND ELŐTT: 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, a meghívottakat, külön köszöntötte Jambrik Rolandot, Iványi 
Zsoltot, az ASA-tól. 
 
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselő-
testületből 9 fő jelen van. 
 
Javasolja, hogy a mellékelt meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalják meg, úgy, hogy a 3. 
napirendi pont 7. sz. előterjesztését, a köztisztasági önkormányzati rendelet-tervezetet tárgyalják meg 
először.  
 
Kérdés, hozzászólás: nem volt. 
 
Mivel más javaslat nem hangzott el, javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt meghívóban 
közölt napirendi pontokat az elhangzott javaslata szerinti sorrendben tárgyalják meg.  
 
A polgármester javaslatát – határozathozatal nélkül – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
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NAPIRENDEK 

Tárgy: Előadó: 
 
1) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata – Köztiszta- Benei Bertalan polgármester 

sági rendelet-tervezet módosítása. Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
2.) Atkár község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló  Benei Bertalan polgármester 

rendeletének módosítása. 
 
3.) Beszámoló a községi önkormányzat 2009. évi költségvetésének  Benei Bertalan polgármester 

I-III. negyedéves teljesítéséről. 
 
4) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. Benei Bertalan polgármester 
  Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
5.) Atkár Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési  Benei Bertalan polgármester 

koncepciójának megtárgyalása és jóváhagyása.   
 
6.) Bejelentések indítványok. 
 
 
 
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 – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
Berényi Ildikó, a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnöke: 

 
Jelentést tesz a Szociális Bizottság munkájáról.  
Három alkalommal ülésezett a bizottság október és november hónapban. Megszaporodtak az 
átmeneti segélykérelmek. Októberben 6 kérelemből egyet elutasított a bizottság, az 5 kérelemre 34 
eFt-ot javasoltak, 2 lakásfenntartási támogatásról is döntöttek, 12-12 ezer Ft-ban. Novemberi 
ülésükön 5 segélykérelem érkezett, mind az 5 megfelelt a kritériumoknak, 54.500 Ft kiutalásáról 
döntöttek, és itt vitatták meg a Vöröskereszt lisztadományának elosztását. 
A bizottság 3. ülése ma volt, szintén 5 kérelmet bíráltak el, mind az 5 megfelelt, 45.000 Ft 
kiutalásáról döntöttek, és 1 lakásfenntartási támogatásról határoztak. 
Szó volt még a szép korúakról és a rendelet módosításáról. 
 
Kérdés, hozzászólás: nem volt. 
 
A Képviselőtestület a Szociális és Művelődésügyi Bizottság munkájáról szóló jelentést - 
határozathozatal nélkül 9igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. 
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II. NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

1.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
- A köztisztasági feladtok ellátásáról és a kommunális szemétszállításról szóló 22/2007. (IX.5.) 
számú rendelet módosításáról 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 

Dr. Jakab Csaba jegyző 
 

Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A köztisztasági feladatok ellátásáról szóló 22/2007. sz. rendelet módosítási előterjesztéshez csatolta 
az önkormányzat és a szolgáltató cég közötti közszolgáltatási szerződés 1-2. számú mellékletét, 
illetve a 2010. évi díjakat, a levelet, amelyben a díjkalkulációt kérte, és a 2009. november 13-i 
levelet, melyben a 2010-es díjakra tesznek javaslatot, illetve díjkalkuláció-táblázatokat.  
Ennek megfelelően készült el a rendelet-tervezet, amely első szakaszában a zöldhulladék gyűjtés, a 
második szakaszában az égetés változása, illetve nyilatkozat a tűzvédelmi szabályzatra. A rendelet 
mellékletében a közszolgáltatási díjtételek három változatban olvashatóak. Az A-változat a 
november 13-i díjjavaslat, B-változatban a 2009. évi szolgáltatási díjak 5 %-os nyereséggel számítva, 
illetve a 2009. évi díjak változatlanul hagyása mellett azzal, hogy utal a kormányrendeletre, amely 
szerint, ha az önkormányzat alacsonyabban állapítja meg a díjat a szolgáltató javaslatával szemben, a 
különbözetet az önkormányzat köteles megtéríteni.  
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A szerződésben 5 % nyereségkulcs van, ebben a javaslatban pedig 16 %, ezt nem tudják értelmezni. 
 
Jambrik Roland, ASA Mátra Kft: 
 
Elfogadható az észrevétel, de az 5 % kulcs nem piaci versenybe illő, de ha ez van a szerződésben, 
legyen. 
 
Iványi Zsolt, ASA Mátra Kft: 
 
Javasolta, hogy egyeztessenek. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Ismerteti a B.-változatot. 
 
Jambrik Roland, ASA Mátra Kft: 
 
A számítás nem tartalmazott arra vonatkozóan költségtényezőt, hogy a cégnek mekkora kint 
levősége van a lakosságnál, de nem tartanák ildomosnak ráterhelni a rendszerese fizető lakosokra ezt 
a tartozást. 
Az önkormányzat közreműködésére számít a kint lévőség behajtásában. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Mit lehet tenni ebben az esetben, hogy ne a fizetőket büntessék. 
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Dr. Jakab Csaba Jegyző: 
 
A díjtartozás adók módjára behajtható, de csak abban az esetben, ha van munkahely, vagy nyugdíj, 
de ha egyik sincs, akkor bírósági végrehajtónak adják át az ügyet, de ezek végkimenetele kétséges. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Nem kellene, hogy ez a tartozás tovább halmozódjon. Ha valaki nem fizet, ne kapjon kukát, ne 
tehesse ki a szemetét. 
 
Jambrik Roland, ASA MÁTRA KFT: 
 
Volt ilyen, amikor polgári peres eljárásban próbálták beszedni a tartozást. Azt el lehet érni, hogy 
jelzálogjogot jegyeznek be az ingatlanra. Atkár az a település, ahol az eredeti kalkulációt 120 l-es 
edényre tervezték, és most nagyon sok a 60 l kuka. Ennek van többletköltsége. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
2008. január 1-től csak a 2 fős háztartásokban lehet 60 l-es kuka. 
 
Iványi Zsolt, ASA MÁTRA KFT: 
 
Ki kell találni valamit arra, hogy ahol túl használat van, ott lehessen cserélni. 
 
Dr. Jakab csaba jegyző: 
 
A költségek 62 %-át az ártalmatlanítási költségek teszik ki, jelenleg a jobbágyi lerakóba szállítanak. 
Amikor a deponálásra helyszínt választanak, mennyiben jelentkezik a legkedvezőbb lehetőség 
kiválasztása. 
 
Jambrik Roland, ASA MÁTRA KFT: 
 
A 2009. júliusi bezárást követően a bátonyterenyei lerakót választották, júliustól augusztus közepéig 
oda hordták a szemetet, és ezután a jobbágyiba, de ide is csak addig, amíg elfogadható árat ad. A 
bátonyterenyei lerakó azért nem versenyképes, mert távolabb van. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Gyálon is van lerakó. 
 
Jambrik Roland, ASA MÁTRA KFT: 
 
Debrecenben is és Gyálon is van. Volt szándékukban pályázattal hulladékátrakót építeni, és innen 
Gyálra szállítani a begyűjtött hulladékot, de nem ők nyerték és a lakosság is kevesebb volt. 
Sajnálja, hogy nem tudták a piaci helyzetüket megerősíteni, hogy a hulladékártalmatlanítást nem 
tudták megszerezni. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a B-változat elfogadását, amelyben a 2009. évi szolgáltatási díjak 5 
%-kal magasabb összegű díját tartalmazzák 2010. évre. 
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a 2010. évi szolgáltatási díjra vonatkozóan – 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

13/2009. (XI. 26.) SZÁMÚ 

RENDELETE 

A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS  

A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL SZÓLÓ 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ  

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

(Melléklet szerint) 

 
 
2.) Atkár község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének 

módosítása. 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 

Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: 
 
A bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. A bizottság javasolta a Képviselő-testületnek 
elfogadásra Atkár község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek Atkár község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását, és rendeletté emelését. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – Atkár község Önkormányzata 2009. évi 
költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan –9 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 
 

 
AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

14/2009. (XI. 26.) 
R E N D E L E T E 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 
1/2009. (I. 29.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

(Melléklet szerint) 
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3.) Beszámoló a községi önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. 
negyedéves teljesítéséről. 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 
 

Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: 
 
A bizottság megtárgyalta az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves 
teljesítéséről szóló beszámolót. A bizottság javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
A szociális étkeztetésben az ebéd kiszállítását végző Táncos Tiborné díjazásáról szeretne hallani. 
 
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 
 
Bruttó 28.330 Ft, ez nettóban 25 ezer Ft. Januártól változott az adómentes sáv, ezért 25.800 Ft-körül 
kap, amelyet 11 %-os egészségügyi hozzájárulás terhel. 
 
Dr. Jakab Csaba Jegyző: 
 
Ezt a 28.330 Ft-ot 2008. január 1-től állapították meg, 2009-ben nem volt emelés. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
A sajátos nevelési igényű tanulók előirányzatát és a módosítás-teljesítés nulla, ezt nem költötték el. 
 
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 
 
Ez nem kötött felhasználású előirányzat, az iskolában Nagy Mónika bére nem teljes egészében erre 
megy, december 31-ig megbontják, el lesz osztva. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves 
teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. 
negyedéves teljesítéséről szóló beszámolóra vonatkozóan –– határozathozatal nélkül - 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és tudomásul vette. 
 
 
4.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 
Dr. Jakab Csaba jegyző 

- Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1999. (VI.16.) 
számú rendelet módosítása 
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Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: 
 
A bizottság megtárgyalta az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
6/1999. (VI.16.) számú rendelet módosítását. A bizottság javasolta a Képviselő-testületnek 
elfogadásra az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1999. 
(VI.16.) számú rendelet módosítását a kiegészítéssel együtt. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A bizottság javasolta, hogy a vagyon kezelője, használója jogosult a birtokvédelemre, és a 
hasznosításból származó bevétel 50 %-ának felhasználására.  
 
Király Sándor képviselő: 
 
A Polgármesteri Hivatalnál lévő szolgálati lakás egy épületben van a Hivatallal, a Napközi Otthonnál 
lévő szolgálati lakásokat feltüntették, ezt meg nem. 
 
Dr. Jakab Csaba Jegyző: 
 
Azért mert egy épületben vannak. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 6/1999. (VI.16.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását, és 
rendeletté emelését. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1999. (VI.16.) számú rendelet módosítására vonatkozóan 9 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 
 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
15/2009. (XI. 26.) 

_R E N D E L E T E_ 
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS 

SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 6/1999. (VI. 16.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
(Melléklet szerint) 

 
 
- A helyi iparűzési adóról szóló 7/1995. (IV.20.) számú rendelet módosításáról. 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 
Dr. Jakab Csaba jegyző 

Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
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Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezte a - helyi iparűzési adóról szóló 7/1995. (IV.20.) 
számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a helyi iparűzési adóról szóló 7/1995. (IV.20.) számú rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását, és rendeletté emelését. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az helyi iparűzési adóról szóló 7/1995. (IV.20.) 
számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan 9 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
 

16/2009. (XI. 26.) 
 

_R E N D E L E T E_ 
 

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

(melléklet szerint) 
 
 
 
- A temetőről és a temetkezésről szóló 3/2002. (II.27.) számú rendelet módosítása 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 
Dr. Jakab Csaba jegyző 

Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezte a - temetőről és a temetkezésről szóló 3/2002. 
(II.27.) számú rendelet módosításáról  szóló rendelet-tervezetet, és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Magasabb szintű jogszabályi változás miatt kell módosítani a rendeletet.. A szerződéskötés óta 
felmerült kérdések miatt javaslatot tesz, hogy a szolgáltató a szerződés teljesítéséről évente 
számoljon be a Képviselő-testületnek, illetve kéri a Képviselő-testületet, hogy a különböző 
ingóságok és üzemeltetési feladatok ellátásának hiányából adódó többletköltségeket ne háríthassa át 
a hozzátartozókra. 
A hűtő nem működik, viszont a számlában megjelenik szállítási költségként 10-20 eFt többlet. 
El kellene dönteni, hogy a koporsó-hűtőt megnézetik szakemberrel, hogy hibás-e, javítható-e, stb. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Nem kell megnézetni, mert a hűtő jó. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Kértek a szolgáltatótól díjjegyzéket, de még nem kapták meg. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Lehetne nekik írni, várható volt, hogy más településeken is használták ezeket a módszereket. 
Legszomorúbb, hogy ezeket a költségeket azokra hárítják át, akiknek meghalt a hozzátartozója, és 
ilyenkor nem a számlával vannak elfoglalva. A szemét ugyanúgy van, még most sem szállították el. 
Huszárnak a viselkedésével volt a gond, de nem volt tisztességtelenebb, mint az AMON. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A Képviselő-testület döntésében, amikor az AMON-t választotta, az árajánlata volt a meghatározó. 
Ennek a temetőnek a fenntartása nem jön ki annyiból. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Amikor helyi gondnok volt, akkor is eldönthették a temettetők, hogy kivel akarnak temettetni. 
Halálesetkor nem az árlistát nézik, ez etikai kérdés. 
A koporsóhűtővel kapcsolatban mondani kell nekik, hogy használja ezt a hűtőt, mert jó és 
működőképes. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A szállítási költséget elszámolhatja az AMON, mivel először eljön az elhunytért Gyöngyösről 
Atkárra, majd beviszi a gyöngyösi Hűtőbe, ez egy útnak számít, és amikor jön temetni, az a másik út. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Szerinte, ha az atkári hűtőt használnák, akkor is le kellene jönni Gyöngyösről az autónak, amin 
kiviszik a halottat, majd vissza Gyöngyösre, ez az első út, és amikor a temetés van, akkor is ki kell 
nekik jönni, ez a második út. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Ismertet egy egri szállítást, amely 130 Ft/km – ez 120 km oda-vissza - és egy Gyöngyös-Atkár 
közöttit, - 18 km oda-vissza - ami 10.000 Ft. Nem tudni, hogyan számolnak. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ha a Sportegyesület egy közeli helyre utazik a busszal, akkor egy alapdíjat kell fizetni, ami általában 
több, mintha a napi járattal tennék meg az utat. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Az sem lehet tudni, hogy amikor Huszár Ferenc temetett, ő is két utat számolt-e fel. 
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Kocsis Attila képviselő: 
 
Az Önkormányzatnak van az AMON-nal egy szerződés, ami tartalmaz egy árképzést is, meg kell 
nézni, hogy annak megfelelő-e a számlázás. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő. 
 
Ez is olyan, mint a szemétszállítás, de ebbe sem tudnak mit tenni. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Talán csak annyit, hogy szabadon lehet szolgáltatót választani, és a köztudatban az már elterjedt, 
hogy az AMON drága. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Mindez a vita a rendelet 6/A. szakaszával indult. A szolgáltatónak nem kerülne kevesebbe az itteni 
hűtő alkalmazása, mert a szerződésben az szerepel, hogy a hűtőt is üzemelteti. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Az nem biztos, hogy a számla összege egy úttal kevesebb lenne. 
Ha küldenének egy díjjegyzéket, kifüggesztenék itt, és meg lehetne nézni mindenkinek. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Miután több hozzászólás nincs, javasolta a Képviselő-testületnek a - temetőről és a temetkezésről 
szóló 3/2002. (II.27.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását és rendeletté 
emelését. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a - temetőről és a temetkezésről szóló 3/2002. 
(II.27.) számú rendelet módosítására vonatkozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
elfogadta és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 
 
 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
 

17/2009. (XI. 26.) 
 

_R E N D E L E T E_ 
 

A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL SZÓLÓ 3/2002. (II. 27.) SZÁMÚ RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

(Melléklet szerint) 
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- A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 

Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A változások miatt át kellett dolgozni az egész rendeletet. A jogosultsági feltételekben tett 
javaslatokat.  
A tervezetet megtárgyalta a Szociális és Művelődési Bizottság is. 
 
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezte a - gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 
szóló rendelet-tervezetet, és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
Berényi Ildikó, Szociális és Művelődési Bizottság Elnöke: 
 
A Szociális és Művelődési Bizottság is véleményezte a - gyermekvédelem helyi szabályozásáról 
szóló szóló rendelet-tervezetet, és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek - a  gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezet 
elfogadását és rendeletté emelését. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 
rendelet-tervezetre vonatkozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és rendeletté 
emelte az alábbiak szerint: 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
 

18/2009. (XI. 26.) 
 

_R E N D E L E T E_ 
 

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL  
(Melléklet szerint) 

 
 
- Az elektronikus ügyintézésről szóló 13/2005. (X.26.) sz. rendelet módosítása 

Előadó: Benei Bertalan polgármester 
Dr. Jakab Csaba jegyző 

 
Kérdés, hozzászólás. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Elektronikusan kitöltött nyomtatványokat várnak el minden hivataltól. Kb. 50-60-as nagyságrendű 
az, amit a honlapokon meg kellene jelentetni, közzétenni. Ehhez már a hivatali infrastruktúra, 
hardver, személy kevés. Ezeknek a költségét a 2010-es költségvetésben tervezni kell. Jelenleg a 
törvény az elektronikus kapcsolattartásban enged, eredetileg mindenféle ügykörre kizárásra került, 
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most engedni kellett, de várható, hogy a törvény változtatása után lehetővé teszik minden ügykörben 
az elektronikus kapcsolattartást. 
 
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezte az elektronikus ügyintézésről szóló 13/2005. 
(X.26.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek - az elektronikus ügyintézésről szóló 13/2005. (X.26.) sz. rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását és rendeletté emelését. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az elektronikus ügyintézésről szóló 13/2005. (X.26.) 
sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül elfogadta és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT  
 

19/2009. (XI. 26.) 
 

RENDELETE 
 

AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRŐL SZÓLÓ 13/2005. (X. 26.) SZÁMÚ RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

(Melléklet szerint) 
 
 

5.) Atkár Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának 
megtárgyalása és jóváhagyása. 
Előadó: Benei Bertalan polgármester 
 

Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukás Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
A bizottság mai ülésén tárgyalta az Atkár Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési 
koncepcióját. A bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A koncepciót november 30-ig kell elfogadni az önkormányzatoknak. Az állami költségvetés 
elfogadása decemberben várható. Az állami költségvetésben is elképzelhető még módosulás. Ezen 
költségvetési útmutató alapján meg tudják tervezni költségvetésük főösszegeit, a bevételt és kiadást. 
Tervezik az intézmények bér- és járulék költségeit, a dologi kiadásokat. (Ezeket egyeztetve az 
intézmények vezetőivel.) Meg kell határozni a béren kívüli juttatásokat is, pl. az étkezési 
hozzájárulást.  
Jövőre a köztisztviselőknél bevezetik a cafetéria rendszert, amely adóköteles juttatás, mértéke évente 
a köztisztviselői illetményalap 5-25-szöröse lehet bruttóban.  A képviselő-testületnek abban kellene 
dönteni, hogy milyen szorzó legyen, vagy hogy a tavalyi összeg maradjon-e, és ezt kell majd 
beépíteni a költségvetésbe. 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Összehasonlítja a béren kívüli juttatásokat. Idén étkezés címén adómentesen 12.000 Ft-ot kellett 
adni, ezen felül ruházati költségtérítésként az illetményalap kétszerese, összesen 221.300 Ft illette 
meg a köztisztviselőket a törvény szerint. Jövőre cafetéria rendszer lesz, mértéke az illetményalap 5-
25-szöröse, a költségvetési törvényben rögzített 38.650 Ft-hoz képest, és ez tartalmazza a 
munkáltatói 25 % járulékot is.  
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Eddig még nem volt cafetéria rendszer? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Nem volt, de ebbe több mindent lehet beépíteni, nincs megszabva, hogy csak meleg utalványt lehet 
adni. A cafetéria összegét most kellene megállapítani, hogy a költségvetést ezzel lehessen tervezni. 
Az illetményalap jövőre sem változik, 38.650 Ft, melynek 5 %-a bruttó 193.250.-Ft, amely évente 
65.300 Ft-tal kevesebb, mint idén volt. Ahhoz, hogy a hivatalnak ez ne kerüljön többe, mint eddig, 
ahhoz 5,72-szeres szorzót kellene megállapítani, de ahhoz, hogy a köztisztviselők ugyanazt az 
összeget megkapják, mint eddig, 7-szeres szorzót kell megállapítani. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester. 
 
Véleménye, hogy ő maradna az 5 %-nál, és ami abba belefér, azt kapnák, az étkezés belefér, de ilyen 
pénztelenségben nem látja, hogy többet tudnának adni. A közalkalmazottak a ruhapénzt sem kapták, 
és ők étkezésre is csak 6.000 Ft-ot kaptak. 
Kérdése, hogy a vezetői pótlékra is visszatérnek-e, erről is ma kellene dönteni, vagy majd a 
költségvetés I. fordulós tárgyalásakor? 
A dologi kiadásoknál rehabilitációs járulékot nem fizettek, miért? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Mert a foglalkoztatottak száma nem érte el a 20 főt. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester. 
 
Az óvodai döntés helyzete? 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
6 óvodapedagógusból 4 fő maradhatott volna, de akkor egy fő GYES-en volt, akinek nem lehetett 
felmondani, csak amikor a második gyereke is betölti a 3 évet. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Jövőre hogyan kell tervezni a bért? 
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Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 
 
A decemberi bért is november 30-ig tervezni a következő évi költségvetésben. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Érintettként nem szeretné ezt végighallgatni, nem etikus, jó lenne, a nem kellene ebben részt vennie. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Nem mindegy, hogy hideg vagy meleg utalványt választanak-e, mert a hideg utalványok után 54 % 
járulékot kell fizetni, míg a meleg utalványok után 25 %-ot.  
 
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 
 
Első körben a Képviselő-testület dönt, hogy ad-e a közalkalmazottaknak, vagy nem, mert nem 
kötelező. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Javasolja, hogy a közalkalmazottaknál is úgy állapítsák meg, mint a köztisztviselőknél. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Szerinte úgy kell megállapítani, hogy az önkormányzatnak is jó legyen, és a dolgozó is örül, ha kap, 
szerinte nem is kell ezzel foglalkozni. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Kell vele foglalkozni, ahhoz, hogy tervezhessék. Azt is el kellene dönteni, hogy takarékos 
költségvetést akarnak-e, mert akkor ennek minden intézményre vonatkozni kell. Ha megengedőbbek 
az egyiknél, akkor minden intézményre ez vonatkozzon. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Eddig a köztisztviselőknél az illetményalap 5-szöröséről beszéltek. 
 
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 
 
18.000 Ft-ig adómentes a munkavállaló részéről, de ezután a munkaadónak kell fizetni a 25 %-ot. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Nem tudja elfogadni a két intézményvezető hozzáállását, hogy nem akarnak ebben az ügyben 
véleményt nyilvánítani, mert amikor elindultak képviselőjelöltként, akkor is az intézmény vezetői 
voltak. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Nem erre gondolt, hanem arra, hogy milyen szigorúak vagy megengedők lesznek, mert a Képviselő-
testület azt is megteheti, hogy a közalkalmazottaknak nem ad, mert nem kötelező. 
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Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 
 
Ha a köztisztviselőknél évi 30.000 Ft-tal kevesebbet költenek, azzal is számolni kell, hogy ha a 
közalkalmazottaknál marad a 6.000 Ft, arra is rá kell tenni a 25 %-ot. 
A cafetéria kötelező, csak az összegét kell meghatározni a Képviselő-testületnek. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Nem szeretné, ha a köztisztviselő kevesebbet kapna, de a közalkalmazottak se kapjanak kevesebbet, 
mint eddig, ilyen módon legyenek következetesek. 
 
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 
 
Béremelés sem volt az elmúlt két évben, és ezután sem lesz két évig, de volt 13. havi juttatás. 
 
Benei Bertalan polgármester szünetet rendel el. 
Szünet után: 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Az iskolában van 17 db számítógép, de nincs rendszergazda. Az informatika tanár, mint 
rendszergazda is tevékenykedik, ezért most, a koncepció tárgyalásakor kéri, hogy a bérét be lehessen 
építeni a költségvetésbe. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ezt megbeszélték. Náluk egy MÁK-ból kivált Majoros György cégével van szerződés erre, akinek 
negyedévente 37.500 Ft-ot fizetnek, tudja, hogy kb hányszor jön, javít, visz el gépet, de hogy az 
iskolában az informatika tanár mennyit foglalkozik az iskola gépeivel, azt az Igazgató Asszony tudja, 
rá bízza a döntést. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Ő is beszélt már az informatika tanárral erről, és ha mindenben a minimumot alkalmazzák, akkor a 
17 gépért nettó 20.000 Ft havonta, nem sok, pláne hogy hosszú éveken át ezt teljesen ingyen végezte. 
 
Paksi Tamás képviselő: 
 
Hány gép van a Polgármesteri Hivatalban? 
 
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 
 
7 db gép van, és nem kér külön kiszállást Majoros Úr. Jövőre tervezik 3 gép lecserélését. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Az iskolában is használják mind a 17 gépet, de nem mindegy, hogy egy gépet mindig ugyanaz az 
ember használja-e, vagy sem. 
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Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Ha a Hivatalban felszabadul 3 gép, nem lehet odaadni ezeket az Iskolának? 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Sok probléma van a gépekkel, az sem jó, hogy az internet légvezetéken megy az épületbe, vagy a 
vezetékeket jó lenne csatornába elhelyezni, vagy úgy, hogy ne lógjanak. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ő nem tartja hatalmas összegnek ezt, ha a Képviselő-testület egyetért, akkor a Petőfi Sándor 
Általános Iskola költségvetésébe tegyék bele a havi 20.000 Ft plusz ÁFA megbízási díjat a 
számítógépek karbantartásáért. 
 
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 
 
Véleménye szerint az informatika tanár alanyi mentes, nem kell ÁFA-t fizetni. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Havi 20.000 Ft-ban állapítsák meg, viszont a nyári szünet idejére nem kellene. 
 
A cafetéria nehéz szülés lesz, állambácsi ügyesen megoldja, ad iránymutatást, és azt mondja, hogy 
oldjátok meg, csesszetek ti ki a dolgozókkal, és utána felteszi a kezét, hogy a 25-szörösét is 
megadhatták volna. Nem ő hozta meg a nehéz döntést, gyilkolják egymást, valahol középen kell 
megtalálni az igazságot. Fülöpnének igaza van, hogy elég nehéz helyzetben van az önkormányzat, de 
ők sem úgy álltak hozzá, hogy ezt figyelembe vették volna. Berényi Ildikónak is igaza van, hogy 
béremelés évek óta nem volt, és még nem is lesz, és ha még elvesznek, abba a helyzetbe kerülhet az 
önkormányzat is, hogy kevesebbet senki nem szeretne kapni. Van komoly beosztásban lévő 
köztisztviselő ismerőse, akiken sok múlik, hogy az államnak milyen módon lesz bevétele, azt 
mondják, hogy gyerekek most kevesebbet kerestek mint 3 éve. Ő nem veszekszik, ő el tudja végezni 
úgy is a munkáját, hogy úgy tünjön, hogy megvan, csengettek, megy, és nem gondolja azt, hogy 
kevesebbet dolgoznának a köztisztviselők vagy a közalkalmazottak, mint 3 évvel ezelőtt. 
Még ilyen irományokat sem kell olvasni, egyre több feladatot kapnak, és egyre nagyobb az elvárás 
velük szemben. Az állam úgy működik, mint egy igazi jó kapitalista, vagy csináljátok, vagy nem, 
majd jön más, csakhogy egy köztisztviselőnél egy öreg rókát nehéz pótolni, nem úgy, mint egy 
esztergályost. Pl. afelé hajlik, hogy semmiképpen ne csökkenjen a köztisztviselők juttatása. Ha 
megnézi, kicsit vicces közalkalmazotti egyéb juttatásokat is, erről nem ők tehetnek. Ő a Fülöpné 
javaslatát semmiképpen nem támogatja, de a Berényi Ildikóét nem tudja eldönteni, hogy támogatja-e. 
Ha abból indulnak ki, hogy a köztisztviselők eddigi juttatásának adója 50000 Ft 9 főre számítva, 
1500 Ft-tal nő az önkormányzat költsége, és a 30 fő közalkalmazottnál ez félmillió Ft pluszköltséget 
jelentene. Ha azt mondják, hogy a nettó érték változatlan marad, nem csökken, az a kérdés, ki tud-e 
gazdálkodni egy millió forint plusz költséget az önkormányzat. Ha nem lesz olyan, amit lehet 
csökkenteni, azt javasolja, hogy amit az önkormányzat eddig is bevállalt a köztisztviselőknek, azt 
most is vállalja be, állapítsák meg az 5,72-es szorzót, és ha a közalkalmazottaknál is ugyanezt követi, 
akkor náluk 4800 Ft maradna az eddigi 6000 Ft helyett. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Egyetért az elhangzottakkal, jó kiindulási alap arra, hogy bekerüljön a koncepcióba. 
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Kocsis Attila képviselő: 
 
A különbség 22.200 Ft-ot jelent az 5 és 5,72 között. 
 
Pesti Jánosné képviselő: 
 
Ez az okfejtés érthető, mert következetes volt Kocsis Attila, de úgy érzi, hogy az egyik embernek 
meghagyják, a másiknak meg nem. Azt gondolja, hogy a közalkalmazottak sem fognak kevesebbet 
teljesíteni jövőre, mint idén, és ha már következetesek akarnak lenni, akkor ha az egyiknek 
meghagyják, a másiknak is hagyják meg. 
 
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 
 
A költségvetési rendeletben konkrétan meg kell határozni a szorzószámot, nemcsak összegszerűen 
kell megállapítani. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta Kocsis Attila javaslatát elfogadni, hogy ne csökkenjenek az összegek. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – hogy ne csökkenjenek az összegek, - 
határozathozatal nélkül – 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta.  
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Megjegyezni valója van, egyedül az ő bére az, ami augusztus óta 10 %-kal csökkent. Amikor 
csökken valakinek a bére, az rossz dolog, főleg, ha ez csak egy embernél van így. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Miután a vezetői munkaköre nem változott, javasolja, hogy szavazzák meg az Iskola Igazgató 
vezetői pótlékát. 
Jegyző Úr megnézte az erről szóló törvényt, elég faramuci módon nem szavazták meg azon a 
képviselő-testületi ülésen a pótlékot, de ha ez már így történt, akkor csakis a minimumot lehetett 
adni. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Volt képviselő-testületi ülés is, de ha már nem emelik meg, akkor maradjon a régi. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Azért nem született döntés, mert nem kaptak elég szavazatot. Az volt a döntés, hogy majd a 
költségvetés tárgyalásakor visszatérnek rá. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Ez így történt, azért vetette most fel, hogy a költségvetés tervezésekor döntsenek róla. 
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Kocsis Attila képviselő: 
 
Javasolja, hogy zárják le ezt az ügyet. A képviselő-testület állítsa vissza augusztusig visszamenőleg 
azt a helyzetet, és a költségvetés elkészítésekor újból megvizsgálják ezt az ügyet, hogy van-e erre 
lehetőség. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Amikor nem született döntés, azt mondta, hogy a képviselő-testület visszamenőleges hatállyal is meg 
tudja állapítani a mértékét. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ne januárban döntsenek arról, hogy augusztusig visszamenőleg emeljék meg, legyen ez most 
eldöntve, és a költségvetés tárgyalásakor döntsenek ismét róla.  
A törvény nem differenciálja ezt a pótlékot, mert ugyanannyit ad a több beosztottal rendelkező 
vezetőnek, mint az egy beosztottal rendelkezőnek. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Minimum és maximum pótlékot ír elő a közoktatási törvény, de nem lakosságszámhoz köti. A 
képviselő-testület állapíthatja meg, hogy mit mond maximumnak, minimumnak. Egy 
közalkalmazottra pozitív döntés hozható.  
 
Benei Bertalan polgármester. 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Bartókné Lukács Irénnek a vezetői pótlék összegét 250 %-
ban állapítsa meg augusztusig visszamenőleg.  
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – Bartókné Lukács Irén vezetői pótlékára vonatkozóan 
– 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

94/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy: Bartókné Lukács Irén iskola igazgatói megbízásának módosítása 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bek. és 10. § (1) bek. b) pontja, a 
közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bek. d) pontja 
valamint a többször módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján 
46/2009. (VI. 25.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 
 
„Bartókné Lukács Irén magasabb vezetői pótléka a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény 70. § (1) és (2) bekezdés a) pontja és a 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a pótlékalap 250 
%-a. 
 
Havi illetménye:  193 040 Ft 
További szakképesítés elismerésével összefüggő illetménynövekedés:  9 652 Ft 
Garantált illetmény összesen és kerekítve:  202 700 Ft 
A garantált összegen felüli munkáltatói döntésen alapuló illetmény:  1 000 Ft 
Illetmény összesen:  203 700 Ft 
Magasabb vezetői pótléka a pótlékalap 250 %-a:  50 000 Ft 
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Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítése  
2009. augusztus 1-től 2009. augusztus 31-ig  10 500 Ft 
2009. szeptember 1-től:  14 900 Ft 
 
Járandóságok összesen: 
2009. augusztus 1-től 2009. augusztus 31-ig  264 200 Ft 
2009. szeptember 1-től:  268 600 Ft 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy gondoskodjon a kinevezés 
módosításáról és a bérkülönbözet számfejtéséről.” 
 
Felelős: Benei Bertalan polgármester 
Határidő: 2009. december 10. 

 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Amikor azt mondják, hogy az önkormányzat csak olyan célokra pályázzon, amelyben 90 %-os 
támogatást lehet nyerni, akkor is át kellene gondolni, hogy egyáltalán pályázzanak-e, mert nem 
tudni, hogy hol állnak a tartozásban. Lovász Dezsőnek is tartoznak, és az ő ügyfele majd akkor kapja 
meg tőle a több millió forintját, ha az önkormányzat kifizette neki a tartozását. 
Nem gondolja, hogy a következő kormány két kézzel fogja szórni a pénzt, nagyon át kell gondolni, 
hogy mire van tényleg szükség. Az jó, ha megújul, megépül valami, ami a fejlődést mutatja, de sok 
esetben elmondhatják, hogy unokáink nemcsak látni, de fizetni is fogják. Valahol határt kell szabni a 
sok kifizetetlen számlának, van, ami 3-4 éve rendezetlen, nagyon el van adósodva az Önkormányzat. 
Azt is meg kellene nézni, hogy min lehetne még szorítani.  
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Gyakorlatilag egy nyertes pályázat van, az Iskola akadálymentesítése, és a koncepcióban tervezik az 
Óvoda felújítására benyújtandó pályázatot. 
Egy dolog van a Leader 3-as tengelyben az önkormányzat nem pályázik, meghagyták a lehetőséget a 
templom felújítására az egyháznak. 
Működési hiánnyal tervezik a költségvetést, bízik benne, hogy a 60 millió hiányra is kapnak 
támogatást, és van még 20 millió forint folyószámlahitelük. Önkormányzatuknak a környékbeli 
önkormányzatokhoz képest sokkal kevesebb tartozása van. 
Ha a Tass pusztai beruházások megvalósulnak, várható a bevétel növekedés, biztos, hogy fejlődni 
fog ez a falu.  
. 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Biztos, hogy fog fejlődni, de észszerűen kell nézni a dolgokat, egy darabig minden megy, hitelből 
fizetnek, de előbb-utóbb a hitelt is vissza kell fizetni, és az önkormányzatok nagy többsége el van 
adósodva. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Vannak tartozások, de minden itt marad a faluban, az út, és a többi beruházás is. És most itt vannak 
ismét a Leader-pályázati lehetőségek, ami nagyon kemény dolog, nagyon nehéz elszámolni. Ebben 
van falufejlesztés, turisztika, Lehetne az Óvodai parkra, és piacra is pályázni, stb. A Polgármesteri 
Hivatal felújítására nem írtak ki pályázatot, pedig a 100 éves épületüket aktuális lenne felújítani. 
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Hasznosi Árpád képviselő: 
 
A parkolót hol tervezik kialakítani? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Az óvodai bejáratot a Rákóczi útról a Vízmű felőli oldalra, a volt Daráló utáni részen tervezik 
kialakítani. Itt nincs balesetveszély, nem fő úton kellene az autóból kiszállni a gyerekeknek, és akkor 
itt már egy parkolót is ki lehetne alakítani, hely az van.  
A napokban szereztek tudomást erről a Leaderes lehetőségről, A Vidékfejlesztési iroda most már 
Tass pusztára költözött. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Egyik ismerősétől is tudja, hogy ezekben a pályázatokban annyi pénz marad bent, mert az 
önkormányzatok nem tudják az önerőt sem biztosítani. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Nem hiszi, hogy nem érné meg az államnak hozzátenni az önerőt, és akkor nem kellene a pénzt bent 
hagyni, hanem az országban maradnának a beruházások. 
 
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 
 
A járulékcsökkenés miatti visszafizetésről tájékoztatta a Képviselő-testületet, amit áprilisban fognak 
visszavonni minden településről. Atkáron ez 160-170 eFt-ot jelent. Júliustól felemelték az ÁFA-t, de 
ezt viszont nem kompenzálja az állam. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az Árnyaskert Óvoda parkjának kialakítására nyújtsanak be 
pályázatot. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az Árnyaskert Óvoda parkjának kialakítására 
vonatkozóan – 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
. 

95/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Árnyaskert Óvoda parkjának kialakítása 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások 
részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet és a az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, falumegújításra és – fejlesztésre nyújtandó 
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 180/2009. (XI. 24.) számú 
MVH közlemény alapján támogatási kérelmet nyújt be az Árnyaskert Óvoda épülete és a 
817/9 hrsz-ú út által zárt területen, a 817/1 és 817/8 hrsz-ú ingatlanokat érintően 
zöldterület fejlesztésére. 

 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 
1.)  a támogatási arány az összes elszámolható költség nettó 100 %-a 

2.)  az elbírált és elfogadott támogatási kérelem alapján a megvalósult fejlesztésre 
kifizetési kérelem nyújtható be az FVM rendelet szerinti időszakokban. 
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A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a támogatási kérelmet az 
FVM rendeletben és az MVH közleményben előírt mellékletekkel nyújtsa be a Dél-Mátra 
Helyi Akciócsoport munkaszervezetéhez. 
 
Felelős:  Benei Bertalan polgármester 
Határidő:  2009. december 16. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a pályázathoz szükséges 
2 000 000 Ft önerőt az Önkormányzat 2010. évi költségvetésébe tervezze be. 
 
Felelős:  Benei Bertalan polgármester 
Határidő:  2010. január 31. 

 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának 
jóváhagyását, a tárgyalás során már elfogadott határozatokkal együtt. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az Önkormányzat 2010. évi költségvetési 
koncepciójára vonatkozóan – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
96/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Atkár Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának 

megtárgyalása és jóváhagyása. 
 
 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat és intézményei 
2010. évi költségvetésének koncepcióját elfogadta és jóváhagyja az alábbi kiegészítésekkel: 
 

a) a köztisztviselők cafeteria-rendszere évi keretösszegének tervezésekor a köztisztviselői 
illetményalap 5,72-szeresét kell figyelembe venni 

b)  a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó határozatlan időre 
kinevezett munkavállalók részére a meleg étkezési utalvány összegét havi bruttó 6 000 
Ft-tal kell tervezni 

c) a Petőfi Sándor Általános Iskola számítástechnikai rendszerének üzemeltetésére havi 
bruttó 20 000 Ft összeget kell tervezni 

d)  a költségvetés tervezésekor figyelembe kell venni a Képviselő-testület 94 és 95/2009. 
(XI. 26.) számú határozatait. 

 
1.) A Képviselő-testület felhívja az Önkormányzati intézmények vezetőinek figyelmét, 

hogy az intézményi költségvetések tervezetét juttassák el a polgármester részére. 
 

Felelős:    intézményvezetők 
Határidő:  2010. január 15. 
 

2.) A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy az Önkormányzat 2009. 
évi költségvetési rendelet-tervezetét első fordulós megtárgyalásra terjessze a 
Képviselőtestület elé. 

 

Felelős:    Benei Bertalan polgármester 
Határidő:  2010. január 31. 
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III. NAPIREND UTÁN: 
Bejelentések, indítványok 
 
Dr. Jakab Csaba Jegyző: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, településőrök foglalkoztatására lehet pályázatot benyújtani. A 
település köz- és vagyonbiztonságának javítása érdekében javasolta, hogy pályázzanak. 
A kiírásban településőrre, és közterület felügyelőre lehet pályázni, de ez utóbbi már köztisztviselői 
kategória, és a Minisztérium a köztisztviselők továbbképzését támogatja. 
A településőrre a támogatás 71.500 Ft és járulékai. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Meddig kell alkalmazni őket? 
 
Pesti Jánosné képviselő: 
 
Kötelező, vagy nem kötelező az alkalmazásuk? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Nem kötelező, de jó lenne, és ehhez a megfelelő embert is meg kellene találni. Megállapodást kell 
kötni, és ebben az szerepel, hogy a támogatott településőrt kíván foglalkoztatni közcélú munka 
keretében, vagy munkaviszony keretében, de hogy ez mennyi ideig tart, a támogatott vállalásán 
múlik. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ő javasolja, hogy 2 fő településőr - 2010. január 1. és 2010. december 31. közötti - foglalkoztatására 
adjanak be pályázatot. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - 2 fő településőr - 2010. január 1. és 2010. december 
31. közötti - foglalkoztatására adjanak be pályázatot – 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

97/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Településőrség 

 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a településőrök 
foglalkoztatására benyújtott pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
Atkár Község Önkormányzata a település köz- és vagyonbiztonságának javítása érdekében 
2 fő teljes munkaidős településőrt kíván foglalkoztatni 2010. január 1. és 2010. december 
31. közötti időszakra. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a támogatás megítélése 
érdekében a pályázatot az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Felügyeleti 
és Tervezési Főosztály (Postacím: 1363 Budapest, Postafiók: 54.) címen nyújtsa be. 

 
Felelős:   Benei Bertalan polgármester 
Határidő:   2009. december 31. 
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- Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban 
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá az igazgatási szünethez a Polgármesteri 
Hivatalban. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
A Képviselő-testület az Igazgatási szünetre vonatkozó javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

98/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - 
figyelemmel a 2009. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 16/2008. (IX. 
26.) SZMM rendeletre - Atkár Község Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünetet 
rendel el 2009. december 19-én és 23-tól 2009. január 3-ig. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az igazgatási szünet alatt a 
telefonos ügyeletről gondoskodjon, a köztisztviselők részére 6 munkanap szabadságot adja 
ki. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2009. december 18. 

 
 
- Az Árnyaskert Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyása 
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Amikor a minőségirányítási programot jóváhagyták, akkor határoztak meg több paramétert, a két 
intézményt a saját profiljára alakították. 
Ők úgy gondolták, hogy kellően sok dokumentum és szabályzat van már, de igyekeztek mindezt 
kezelhetővé tenni. Ezért a szabályozó dokumentumokat – amelyek eddig is megvoltak, - kétfelé 
választották: eljárásrendre és szabályzatokra., ezeknek a ráhivatkozása megtörténik a 
dokumentumokban is. Ez egy nagyon speciális nyelvezet, egy feladat elvégzésénél szükség van arra, 
hogy milyen célból végezzék el ezeket. Igyekeztek az elkövetkező 5 évre meghatározni mindent, 
ennek fontos tartalmi eleme volt a partnerkapcsolat. 
 
Pesti Jánosné képviselő: 
 
Minden elismerése ennek a két intézménynek, hogy összeállította ezt a két anyagot. 
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Kocsis Attila képviselő: 
 
Javaslata, hogy amikor bebizonyosodik, hogy feleslegesen kapják meg ezt a rengeteg anyagot, 
inkább küldjék el mailben. Elismerés a készítőknek, elismerés annak, aki végig olvasta, de mivel 
nem értenek hozzá, semmit nem tud hozzátenni. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Szerinte ezt meg lehetne beszélni, hogy aki mailben szeretné kérni, az úgy kapja meg az 
előterjesztéseket. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek az Árnyaskert Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának 
jóváhagyását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát az Árnyaskert Óvoda Intézményi Minőségirányítási 
Programjának jóváhagyására vonatkozóan 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 
 

99/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Az Árnyaskert Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyása 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször 
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bek f) pontjában fogalat jogkörében 
eljárva, e törvény 40. § (10) bekezdése alapján elkészített és az alkalmazotti közösség által 
elfogadott „Árnyaskert Óvoda Intézményi Minőségirányítási Program 2009-2014” nevű 
dokumentumot 

jóváhagyja. 
 
A 48/2004. (VI. 16.) számú határozattal jóváhagyott Intézményi Minőségirányítási Program 
hatályát veszti. 
 
Határidő:  2009. december 1. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozat jegyzőkönyvi kivonatát 
küldje meg az Árnyaskert Óvoda vezetőjének. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a meghívóval kiküldött előterjesztést - az Általános Iskola 
IMIP-je helyett A Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése és 
módosítása című előterjesztés tárgyalják meg. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Amikor a kompetencia alapú oktatás bevezetésre került az iskolába, ezt be kellett építeni a 
pedagógiai programba is, és meg kellett határozni, hogy milyen oktatás folyik az iskolában, ezekhez 
meg kellett teremteni a személyi feltételeket is. A kompetencia fejlesztési órát tartó pedagógusnak, 
megvan a végzettsége is hozzá. Idén elvégzett egy 120 órás tanfolyamot, és a nem szakrendszerű 
oktatás bevezetésre került az 5. évfolyamon. Ez folytatódik a 6. évfolyamon, de ebben többször volt 
módosítás. Tavaly amikor a módosítás készült, elmondta, hogy egy miskolci konferencián 
elmondták, hogy mit fognak nézni, mit vizsgálnak, és amiről úgy gondolták, hogy bele kell tenni, 
betették, beszéltek a hiányosságokról is, akkor ezért is módosították a programot. Erre azért is 
szükség volt, mert Fülöp Henrietta elment szülni, Kovács Judit alkalmazták helyette, és így történt a 
nyelvoktatásban is, elég sok változtatás történt idén, de minden változást megküldték a fenntartónak 
is. 
Kérdése, hogy ezt a programot most is kellett szakértetni, nemcsak amikor elkészült? 
A fejleszteni kívántakat be kellett építeni a tantárgyakhoz, ők azt adaptálták, és így nem kellett volna 
szakértetni, mert beleépítették a tantárgyakhoz. Bizalmatlanságból került-e sor a szakértésre? 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Nem bizalmatlanság, ő abból indult ki, hogy ha mintaszabályzatokat vesz át az intézmény, akkor 
nem kell szakértő, de nem tudja ezt eldönteni egy dokumentumról. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Ilyen alapon a Szervezeti és Működési Szabályzatot is szakértetni kellene. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Amikor először elkészült az anyag, le kellett szakértetni, de amikor a változások, kiegészítések 
vannak, akkor nem feltétlenül kellene. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A program mellékletében van a fejlesztés. 
Örül, hogy a programot ismét szakértették. 
 
Dr.Jakab Csaba jegyző: 
 
Mindez azt is mutatja, hogy a közoktatási törvény kívülállók számára elég nehezen alkalmazható. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 
kiegészítésének és módosításának jóváhagyását. 
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatát a Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai 
Programja kiegészítésének és módosításának jóváhagyására vonatkozóan 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

100/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése és 

módosítása  
 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bartókné Lukács Irén 
Igazgató Asszony előterjesztését a Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai 
Programjának kiegészítéséről és az alábbi határozatot hozta: 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször 
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt jogkörében 
eljárva a Petőfi Sándor Általános Iskola 19/1998. (III. 25.) számú határozatával elfogadott 
Pedagógiai Programjának kiegészítését e határozat melléklete szerint elfogadja és 
jóváhagyja. 
 
Felelős: Bartókné Lukács Irén mb. igazgató  
Határidő: Azonnal 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozat jegyzőkönyvi kivonatát 
küldje meg a Petőfi sándor Általános Iskola igazgatójának  
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 

 
 
A polgármester szünetet rendel el. 
 
Szünet után: 
Király Sándor távozott az ülésről, ezzel a Képviselő-testület létszáma 8 főre csökkent. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy a BNT Europe Zrt, egy svéd-magyar cég telephelyet keres, 
ezért megkeresték, meg is nézték a kőház melletti területet, a 010/35 hrsz-ú ingatlant. Ez egy 2 ha-os 
föld, eladási ára 500.000 Ft/ha. 
 
Erre a területre nyújtott be igényt Török József is, de nem került sor az adásvételre, ezért 
megkérdezte a szándékáról, és a mai napon írásban bejelentette, hogy lemond vételi szándékáról. 
 
Így, a Képviselő-testület a BNT Eastern Europe Zrt földvásárlási kérelmére értékesíthet az atkári 
010/33 hrsz-ú ingatlanából 2 hektárt. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a BNT Eastern Europe Zrt kérelmének elfogadását, és a 
polgármester felhatalmazását az adásvételi szerződés megkötésére. 
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a BNT Eastern Europe Zrt kérelmének elfogadására 
vonatkozóan - 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

 
101/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: BNT Eastern Europe Zrt. földvásárlása 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a BNT Eastern Europe 
Zrt. (3348 Szilvásvárad, Kertalja u. 3.) földvásárlási kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület értékesíteni kívánja Atkár, 010/33 hrsz-ú szántó művelési ágú 
ingatlanából 2 hektárt az alábbi feltételekkel: 
 
1.) A megvásárolni kívánt terület vételára nettó 500 000 Ft/ha 
2.) A vevő köteles 2009. december 15-ig az önkormányzat 14220108-18860005 számú 
számlájára 150 000 Ft összegű foglalót megfizetni. 
3.) Az adásvételi szerződésben biztosítani kell garanciákat arra az esetre, ha a beruházás 
nem valósul meg, akkor az ingatlan tulajdonjoga az Önkormányzatra visszaszálljon. 
4.) Az adásvételi szerződést Dr. Berzétei Ákos ügyvéddel készíttessék elő. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a fentiek 
figyelembe vételével készítse elő és a vevővel a fenti feltételek között folytassa le a 
tárgyalásokat. 
 
Felelős:  Benei Bertalan polgármester 
Határidő:  30 napon belül 

 
 
 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ismertette Táncos Tiborné ebéd-szállító kérelmét, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
Az ebédszállítással kapcsolatban elmondta, hogy nem lehet elvárni senkitől, Molnár Antaltól sem, 
hogy az autóját közcélra használja. Lehet, hogy abból az összegből, amit Táncosnénak fizetnek, 
kapnának egy olyan személygépkocsit, amivel az ételt el lehetne vinni az óvodába és a szociális 
étkezőknek is. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Berényi Ildikó képviselő. 
 
Erre a munkára azért lehetőleg olyan emberek kellenének, akik tiszta ruházatban vannak, stb. 
És ha még autó nem is lenne, de szerinte más személyt is meg lehetne bízni ezzel a feladattal, vannak 
olyan fiatalok, akiknek nincs más lehetősége.  
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ha kiszámolják a Táncosné jelenlegi díját, és ha két óra hossza alatt végez a munkával, akkor az 
óradíja 7-800 Ft, ami nem kevés. 
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Benei Bertalan polgármester 
 
Az elhangzott vélemények alapján, javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Táncos Tiborné 
megbízási díjemelésre vonatkozó kérelmét utasítsa el. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - Táncos Tiborné megbízási díjemelésre vonatkozó 
kérelmét – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 
102/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Táncos Tiborné megbízási díja  
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Táncos Tiborné 
kérelmét megbízási díj emelésére és az alábbi határozatot hozta: 
 
A kérelmet a Képviselő-testület elutasította. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról értesítse a 
kérelmezőt.  
 
Felelős:  Benei Bertalan polgármester 
Határidő: 8 napon belül 

 
 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A Sportegyesület pénzügyeinek támogatására javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 100.000 Ft-ot 
biztosítson. 

Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a Sportegyesület támogatására vonatkozóan – 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

103/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy:  SE támogatás 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az atkári Községi Sportegyesület 
részére működéséhez 2009. évi költségvetésének terhére 100.000 Ft, azaz Egyszázezer 
Forint támogatást biztosít.  
 
- A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a támogatás a Sportegyesület 
részére történő átutalásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Benei Bertalan polgármester 
Határidő: 90 nap. 

- A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a támogatás összegét a 2009. évi 
költségvetés módosításakor vegye figyelembe. 

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: a 2009. évi költségvetés soron következő módosítása 
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Berényi Ildikó képviselő: 
 
Az Árnyaskert Óvoda zárva tartásának engedélyezését kéri a Képviselő-testülettől. Megkérdezték a 
szülőket is, hogy a december 23. és január 3. között tervezett téli szünetben gondot jelent-e a 
gyermekük elhelyezése. Egyetlen szülő sem tart igény az óvodai ellátásra. Már december 21-22-én is 
csökkentett létszámban lesznek a gyerekek, összevont csoporttal fognak dolgozni. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek az Árnyaskert Óvoda zárva-tartásának engedélyezését. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - Árnyaskert Óvoda zárva tartásának engedélyezésére 
vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 
104/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Árnyaskert Óvoda zárva tartásának engedélyezése 
 
Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször 
módosított 1993. évi LXXXIX. törvény 90. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében 
eljárva, az Árnyaskert Óvoda zárva tartását 2009. december 23-tól 2009. január 3-ig 
engedélyezi. 
 
- A Képviselő-testület felhívja az Óvodavezető figyelmét arra, hogy a zárva tartásról a 
szülőket időben tájékoztatni kell. 
 
Felelős:  Közlésért:         Dr. Jakab Csaba jegyző 
  Végrehajtásért: Berényi Ildikó óvodavezető 
Határidő:  Azonnal 

 
 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 90 éven felüliek megajándékozására is az idősek 
karácsonyi ünnepségével egy időben kerül sor. Idén összesen 5 fő az, akinek 5.000 Ft értékben 
kellene csomagot vásárolni, amit a meglátogatásuk alkalmával adnak át. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az idősek karácsonyi ünnepsége december 17-én 16 órakor 
kezdődik.  
Javasolta a Képviselő-testületnek Berényi Ildikó kérelmének, - a 90 éven felüli lakosok köszöntésére 
vonatkozó 5.000 Ft-os ajándékcsomag – elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a 90 éven felüli lakosok köszöntésére vonatkozóan – 
8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 



 294

 
105/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Idősek Karácsonya megrendezése, 90 éven felüli atkári lakosok köszöntése 
 

Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi "Idősek Karácsonya" 
rendezvény megtartására 25 000 Ft összeget biztosít, azzal, hogy ebből az összegből a 
községben élő 90 éven felüli lakosoknak egyenként 5000 Ft összegű karácsonyi 
ajándékcsomag kerüljön összeállításra.  
 
Felelős:    Berényi Ildikó, a Bizottság elnöke 
Határidő:  2009. december 17. 

 
 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Nemrégiben járt a Tűzoltószertár épületében, ahol egy csomó könyvet látott, kérdezi, honnan került 
ez oda, és nem lehetett volna ebből választani? 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Könyvtári könyvek voltak, amit Gulyás Szabó Györgyné selejtezett le és áthozták ebbe a használaton 
kívüli helyiségbe, a Szabó Péter által itt hagyott irathalmazt pedig zsákba pakolták. 
Bejelenti, hogy az Atkári Hegyközség bérbe venné a Tűzoltószertár irodahelyiségét határozatlan 
időre. 
A bérleti díj 10.000 Ft + ÁFA, és a rezsit a Hegyközség fizeti. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Tűzoltószertár irodahelyiségének bérbeadását a Hegyközségnek, határozatlan időre. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Tűzoltószertár irodahelyiségének bérbeadására 
vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 
 
106/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy:  Tűzoltószertár irodahelyiségének bérbeadása 

 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 
atkári 1022/2. hrsz. alatt nyilvántartott tűzoltószertár irodahelyiségét, előterét – 2009. 
december 15-től meghatározatlan időre – bérbe adja az Atkári Hegyközségnek. 
 
A Képviselő-testület a szertár iroda- és előtér helyiségeinek havi bérleti díját 10.000 Ft + 
ÁFA összegben állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület tájékoztatja a Hegyközség elnökét, hogy amennyiben az 
önkormányzatnak bármikor szüksége merül fel a helyiségek használatára, akkor azt az 
önkormányzat rendelkezésére kell bocsátania. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak 
megfelelően a bérleti szerződést kösse meg. 
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Felelős: Benei Bertalan polgármester 
Határidő: 15 napon belül  

 
 

Berényi Ildikó képviselő: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Vöröskereszt által adományozott liszt osztása lezajlott, 
nagyon jól koordinálták a dolgot. Megbeszélte a Vöröskeresztesekkel, az érintettekkel, kihordták a 
lapokat, a jelzők visszaérkeztek, megszervezték a kiszállítást. Sok nyugdíjas is segített, forgolódott 
az osztásban. Azt is megszervezték, hogy aki nem tudott odajönni, annak elvitték. Jó dolog, hogy 
ilyeneket szervez a Vöröskereszt. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Itt mondja el, hogy Pesti Andrea közcélú munkás, teljesen beilleszkedett a hivatali munkába. 
Igyekvő, szorgalmas, többféle feladat rábízható. 
 
Javasolta, hogy a következő képviselő-testületi ülés december 18-án 16 órai kezdési időpontját 14 
órára módosítsák. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a következő képviselő-testületi ülés december 18-án 
16 órai kezdési időpontjára vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

107/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy:  Munkaterv módosítás 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. decemberi ülését 2010. 
december 18-án 14 órai kezdettel tartja meg az Egressy Gábor Művelődési Ház és 
Könyvtár könyvtárhelyiségében. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy az ülést a fenti időpontra hívja 
össze. 
 
Felelős:  Benei Bertalan polgármester 
Határidő:  2009. december 11. 

 
 
 
 
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, a polgármester megköszönte a képviselők munkáját és az 
ülést 21.35 órakor bezárta. 

 
kmf. 

 
 
 
Dr. Jakab Csaba Benei Bertalan 
  jegyző  polgármester 

 


