
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2009. december 18-án (csütörtökön) 

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

 Király Sándor képviselők 

 
Meghívottak: Kovács László, a HM-i Vízmű Gyöngyösi Üzemegységétől 
 Gulyás Szabó Györgyné, Műv.Ház és Könyvtár igazgató 
 Dr. Jakab Csaba, jegyző, 
 Petrikné Tóth Judit, gazdálkodási előadó: 

Pesti Jánosné, igazgatási előadó, 
 
 

I. NAPIREND ELŐTT: 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Bejelentette, hogy Benei Bertalan polgármester kórházban van, ezért a mai ülést ő vezeti le. 
Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, a meghívottakat, külön köszöntötte Kovács László urat, a 
gyöngyösi Vízműtől. 
 
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselő-
testületből 6 fő jelen van. 
 
Javasolja, hogy a mellékelt meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalják meg, úgy, hogy 
elsőnek a vízdíjról szóló rendelet-tervezetről tárgyaljanak. 
 
Kérdés, hozzászólás: nem volt. 
 
Mivel más javaslat nem hangzott el, javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt 
meghívóban közölt napirendi pontokat az elhangzott javaslat szerinti sorrendben tárgyalják meg.  
 
Az alpolgármester javaslatát – határozathozatal nélkül – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 

 
NAPIRENDEK 

Tárgy: Előadó: 
 
1.) Atkár község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi  Fülöp Lászlóné 
munkatervének megtárgyalása és jóváhagyása.  alpolgármester 
 
2.) Önkormányzati intézmények terembérleteinek felülvizsgálata. Intézményvezetők 
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1.) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a csatornaszolgáltatásért fizetendő díjak 

megállapításáról. 
Előadó: Fülöp Lászlóné alpolgármester 
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Kérdezi Kovács László Urat, hogy van-e kiegészítése az előterjesztéshez. 
 
Kovács László, HM-i Vízmű Gyöngyösi Üzemegység Vezetője: 
 
Köszönti a képviselőket. 2008. január 1.-től vezető, 16 éve dolgozik a Vízműnél. A beszámolóval 
kapcsolatban kiemeli a Fő úti beruházást. A polgármesterrel egyeztetve, a Május 1 út és a Fő út 
összekötése, és a Fő úti vezetékcsere 11 millió Ft-ba került. 
A 2010. évi díjjavaslat 5,7 %-os emelést tartalmaz, amely még mindig az országos átlag alatt van. 
Van még egy javaslatuk, a Vámosgyörk és Térsége által üzemeltett szennyvíz-tisztító telep 
üzemeltetési költségeinek fedezetére ajánlott csatornadíj. A Heves Megyei Vízműnek 11 havi 
bérleti díjjal tartozik a Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvíz üzemeltető Költségvetési 
Szerv, és úgy gondolják, hogy a javasolt díjjal, éppen hogy a költségeket tudják fedezni. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
 
A bizottság mai ülésén tárgyalta a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a 
csatornaszolgáltatásért fizetendő díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezetet. A bizottság az 1. 
sz. változatot javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Kovács Úr említette, hogy a Vámosgyörk és Térsége Víziközmű Társulat által alapított 
költségvetési intézmény 11 havi díjjal tartozik, azt is lehet tudni, hogy miért tartoznak. 
 
Kovács László, HM-i Vízmű Gyöngyösi Üzemegység Vezetője: 
 
Ez egy hosszú folyamat, nincs annyi bevételük, hogy őket is ki tudják fizetni. Van a vállalkozási 
szerződésben rögzített költség a Vízmű részére, amit már 11 hónapja nem utalnak, és mindig azt a 
választ kapták, hogy nincs annyi pénz a számlán. Ők úgy gondolják, hogy megvan az a pénz, vagy 
meglesz, ha a csatornadíjban megjelenik. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Minden vízi közmű ülésen folyamatos téma volt, hogy miből fakad az, hogy ha megvannak azok a 
bevételek, amelyekből fedezni lehetne a számlákat, de mégsem tudják azokat kiegyenlíteni. Most 
ennek a közepén tartanak, a belső ellenőrzés megállapította, hogy egyes számlákat nem 
egyenlítették ki, mit kell a Vízműnek megtéríteni. A vállalkozási szerződést is át kell tekinteni, 
ugyanis felmerültek kétségek, hogy a csatornaüzem indulásakor pontosan mérték-e fel a 
költségeket, mert egy üzem indulásakor lehetnek olyan dolgok, amelyeket nem jól mértek fel. 
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Kocsis Attila képviselő: 
 
Szerinte erről még majd beszélni kellene a Képviselő-testületnek. 
 
Kovács László, HM-i Vízmű Gyöngyösi Üzemegység Vezetője: 
 
Ők 2006. óta nem emelték ezt a díjat. Már eddig is sokat tettek a vámosgyörki térségért, és még azt 
is vállalták, hogy felderítik azon rákötéseket, akiknek nincs közüzemi szerződésük, akik nem 
fizetnek. Saját költségükre építettek be szivattyút. Ők nagyon konstruktívak, a javasolt 
csatornadíjat minimálisan határozták meg. 
 
Pesti Jánosné képviselő: 
 
Ma már a szennyvíz-számlákat a Heves Megyei Vízmű készíti. Ez előtt megérkezett a szennyvíz-
számla, és a befizetési határidő az előző nap volt. 
 
Kovács László, HM-i Vízmű Gyöngyösi Üzemegység Vezetője: 
 
A Vízmű csak a számlát készíti, a pénzzel nem ők rendelkeznek. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester. 
 
Amikor a csatornaüzem beindult, olyan döntés született, hogy a csatornadíja a vízdíj 72 %-a, azért, 
mert falun a locsolás, az állatok itatása nem kerül a szennyvízrendszerbe. 
Most meg Önök javasolták a csatorna díj összegét. 
 
Kovács László, HM-i Vízmű Gyöngyösi Üzemegység Vezetője: 
 
Ez a díj most is annyi, csupán 50 Ft-tal több. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Ez elég nagy teher azoknak, akik rendesen fizetik a közüzemi díjat, és az, hogy a vízi közműnél mi 
történt, a lakosságot nem nagyon érdekli. 
 
Kovács László, HM-i Vízmű Gyöngyösi Üzemegység Vezetője: 
 
A jelenleg meghatározott díj nem fedezi a költségeket, veszteségesen nem lehet sokáig üzemelni. 
Jegyző Úr utánanézett-e, úgy tudja, hogy a rákötéseket szigorítják, mindenkinek rá kell kötni. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Van egy ilyen törvényjavaslat, amely jegyzői kötelezést ír elő, de egy dolog kötelezni, és rákötni, 
de hogy a szolgáltatás fizetését is kötelezik-e, nem tudni. 
 
Kovács László, HM-i Vízmű Gyöngyösi Üzemegység Vezetője: 
 
Akkor a talajterhelési díjon kellene változtatni. 
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Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A szennyvíz-szállítási és a talajterhelési díj arányát nézve, a törvény alacsonyabban állapította meg 
a talajterhelési díjat, mint a Magyarországon alkalmazott csatornadíjakat. Amíg ezeket fent nem 
veszik észre, addig lehet bármilyen kötelezés. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Még mindig az van ebben az országban, hogy rákényszerítik az embereket dolgokra, a logika, a 
normális beszéd az nem megy náluk. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Ezt a vitát még tovább folytatják. Köszöni Kovács László Úrnak, hogy eljött. 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a 
csatornaszolgáltatásért fizetendő díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezetben szereplő 1. sz. 
változat – ivóvízdíj bruttó 366.-Ft, csatorna-díj bruttó 330.-Ft – elfogadását. 
 
A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatát – a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és 
a csatornaszolgáltatásért fizetendő díjak megállapítására vonatkozóan – 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
 

20/2009. (XII. 18.) 
 

R E N D E L E T E 
 

A KÖZÜZEMI VÍZMŰBŐL SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZÉRT ÉS A 
CSATORNASZOLGÁLTATÁSÉRT FIZETENDŐ DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Náluk is segítenek a felderítésben, hogy kik használják illegálisan. 
 
Kovács László, HM-i Vízmű Gyöngyösi Üzemegység Vezetője: 
 
Természetesen, mindenben segítenek. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Az elmúlt társulási ülésen arról volt szó, hogy született egy intézkedési terv, amit végre kell 
hajtani. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
A februári közmeghallgatáson már információval kellene rendelkezni ezzel kapcsolatban. 
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Fülöp Lászlóné alpolgármester. 
 
Ezt a napirendet lezárja, megszavazták a rendeletet. Javasolja Polgármester Úrnak, hogy vegye fel 
a kapcsolatot a Vízi közmű Társulat Elnökével, hogy a Képviselő-testület kapjon tájékoztatást 
arról, ami az üzemmel történt, a belső ellenőrzés megállapításairól. 
 
(Kovács László Úr elhagyja az üléstermet.) 
 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Ismerteti a Képviselő-testülettel a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést. 
Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva. 
 
Kérdés, hozzászólás: nem volt. 
 
A Képviselőtestület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, szóló jelentést - 
határozathozatal nélkül – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
Berényi Ildikó, a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnöke: 

 
Jelentést tesz a Szociális Bizottság munkájáról.  
A bizottság 5 átmeneti segélykérelemről döntött, összesen 40.000.-Ft-ot osztott szét. Egy 
lakásfenntartási támogatásra havi 4.500 Ft-ot állapított meg. 
 
Kérdés, hozzászólás: nem volt. 
 
A Képviselőtestület a Szociális és Művelődésügyi Bizottság munkájáról szóló jelentést - 
határozathozatal nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Köszönetét fejezi ki Berényi Ildikónak az Idősek karácsonyi ünnepségén való közreműködéséért, 
valamint a szociális bizottsági munkájáért. 
 
II. NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1.) Atkár község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi munkatervének megtárgyalása 

és jóváhagyása. 
Előadó: Fülöp Lászlóné alpolgármester 

Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Petrikné Tóth Judit, gazdálkodási előadó: 
 
December 11-én jelent meg a Magyar Közlönyben, hogy a költségvetést 45 napon belül a 
Képviselő-testület elé kell terjeszteni. Amikor a munkaterv készült, ezt még nem tudták, ezért a 
január 28.-i ülést előbbre kellene hozni egy héttel. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Akkor a január 28-i ülés január 21-ére javasolja módosítani. 
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Berényi Ildikó képviselő: 
 
A júliusra tervezett ülés napirendjeit nagyon soknak tartja, javasolja a módosítását. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A júliusi ülés 2., 3., és 7. napirendjeit az áprilisi ülésre javasolja áttenni, mivel az egészségügy, a 
védőnő és a művelődési ház beszámolója nincs konkrét időponthoz kötve. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek először Petrikné Tóth Judit javaslatát a januári ülésre 
vonatkozóan elfogadni. 
 
A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatát – határozathozatal nélkül- Petrikné Tóth Judit 
javaslatát a januári ülésre vonatkozóan 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek Berényi Ildikó javaslatát a júliusi ülés napirendjeire vonatkozóan 
elfogadni. 
 
A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatát – határozathozatal nélkül- Berényi Ildikó 
javaslatát a júliusi ülés napirendjeire vonatkozóan 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
elfogadta. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Az előterjesztett 2010. évi munkaterv módosított változatának elfogadását javasolta a Képviselő-
testületnek. 
 
A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatát a 2010. évi munkatervre vonatkozóan 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

108/2009. (XII. 18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy:  Atkár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi munkatervének 
jóváhagyása 
 
1.) Atkár község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010. évi munkaterv javaslatát 
a határozat melléklete szerint j ó v á h a g y j a .  
 
Felelős:     Benei Bertalan polgármester 
Határidő:  Munkaterv végrehajtására: 2010. december 31. 
 
2. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a napirendi pontok felelőseinek 
a munkaterv egy példányát küldje meg. 
 
Felelős:     Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  20 napon belül 
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- 2010. évi terembérleti díjak 
 
- Az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár bérleti díjai 
Előadó: Gulyás Szabó Györgyné Igazgató 
 
Gulyás Szabó Györgyné, Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója: 
 
Kiegészítésében tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 2009-ben nem történt díjemelés, ezért a 
klubterem, az előtér díját 500-500 Ft-tal, lakodalom esetére 5.000 Ft-tal javasolja emelni. A 
nagyterem nemrégiben megemelt bérleti díját javasolta változatlanul hagyni. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Kérdezi az Iskola Igazgatót, hogy a tornaterem bérletére ilyen árak mellett is van igény? 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
A kérdésre adott válaszában elmondta, hogy igen, van. 
Bejelenti, hogy az Iskola nem tervezett bérleti díjemelést 2010-re. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Javasolta az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár bérleti díjaira vonatkozó előterjesztés 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatát - az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár 
bérleti díjaira vonatkozóan – 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

109/2009. (XII. 18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy:  Az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár bérleti díjai  
 
Atkár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Egressy Gábor 
Művelődési Ház és Könyvtár bérleti díjairól szóló  előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Atkár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egressy Gábor Művelődési Ház és 
Könyvtár bérleti díjait a határozat melléklete alapján állapítja meg. 

 
A Képviselő-testület felhívja az igazgató figyelmét a díjak határozatnak megfelelő 
alkalmazására. 

 
Felelős:  Gulyás - Szabó Györgyné igazgató 
Határidő: 2010. január 1-jétől folyamatosan 
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- A közterületek használatáról szóló 9/2004. (IV.4.) számú rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezet 
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A módosítás két dolgot tartalmaz: a zöldterületen való parkolás szabálysértéssé emelését, másrészt 
a rendelet mellékletében szereplő díjak 5. pontját együtt kell kezelni az iparűzési adóból kieső 
bevétel ellensúlyozása miatt. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: 
 
A bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. A bizottság javasolta a Képviselő-testületnek 
elfogadásra a közterületek használatáról szóló 9/2004. (IV.4.) számú rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a közterületek használatáról szóló 9/2004. (IV.14.) számú 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását, és rendeletté emelését. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a közterületek használatáról szóló 9/2004. (IV.14.) 
számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan –6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
 

21/2009. (XII. 18.) 
 

R E N D E L E T E 
 

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 9/2004. (IV.14.) SZÁMÚ RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

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

szóló rendelet-tervezet 
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Hatásköri változások folytán bekövetkezett problémák rendezésére szolgál ez a módosítás, az ezer 
Ft-os iparűzési adó eltörlésére. 
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Kérdés, hozzászólás:  
 
Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: 
 
A bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. A bizottság javasolta a Képviselő-testületnek 
elfogadásra a helyi iparűzési adóról szóló 7/1995. (IV.20.) számú rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
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 – a helyi iparűzési adóról szóló 7/1995. (IV.20.) 
számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan –6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 
 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
 

22/2009. (XII. 18.) 
 

_R E N D E L E T E_ 
 

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

(Melléklet szerint) 
 
 
 
- A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

11/2007. (III.14.) számú rendelet módosítása 
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Az elmúlt ülésen felvetődött az emailen kiküldhető képviselő-testületi előterjesztések lehetősége. 
Kéri a képviselőket, hogy az önkormányzat fénymásolási és értesítési terheit csökkentendő, éljenek 
ezzel a lehetőséggel. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Nyilván, aki így kéri az anyagot, mert rendelkezik email-címmel – az jelezni fogja. 
 
Bartókné Lukács Irén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke: 
 
A bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. A bizottság javasolta a Képviselő-testületnek 
elfogadásra - a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2007. 
(III.14.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 
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Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 11/2007. (III.14.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 
elfogadását, és rendeletté emelését. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a Képviselő-testület és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 11/2007. (III.14.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezetre vonatkozóan –6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte 
az alábbiak szerint: 
 

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 
 

23/2009. (XII. 18.) 
 

RENDELETE 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 11/2007. (III. 14.) SZÁMÚ 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
(Melléklet szerint) 

 
 
 
- Az Önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 

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 - az Önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet tervezetet. 
 
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó: 
 
Forintálisan nem, de minden dolgozó más szakfeladatra kerül, teljesen más szakfeladatot kell 
használni, mint az előző években. A pénzügyi igazgatás 12 ilyen szakfeladatra kerül, amit 
indokolatlannak tart. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Lesznek olyan tételek, amelyek egy tételként jelentkeznek, de négyfelé kell tenni. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 
rendelet tervezetének elfogadását, és rendeletté emelését. 
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az Önkormányzat 2010. évi átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendelet tervezetére vonatkozóan –6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint: 

 
AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

 
24/2009. (XII. 18.)  

 
SZÁMÚ RENDELETE 

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSÁRÓL 

 
 
 
- A Petőfi Sándor Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának 

jóváhagyása 
Előadó: Bartókné Lukács Irén igazgató 
Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva. 

 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 

Az előzőhöz képest van, ami rövidebb, de van, ami hosszabb lett. 
 
Kérdés, hozzászólás. 

Kocsis Attila képviselő: 

Elolvashatják, de úgysem értenek belőle semmit. 

Fülöp Lászlóné alpolgármester: 

Végül is érthető, ő jónak tartja, az iskola meg használja egészséggel. 
Javasolta a Képviselő-testületnek a Petőfi Sándor Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási 
Programjának jóváhagyását. 

A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatát - A Petőfi Sándor Általános Iskola Intézményi 
Minőségirányítási Programjának jóváhagyására vonatkozóan – 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

110/2009. (XII. 18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Petőfi Sándor Általános Iskola 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 „Intézményi Minőségirányítási Program - Petőfi Sándor Általános Iskola 
- 2009-2014” nevű dokumentumot 

jóváhagyja. 

A 57/2004. (VIII. 25.) számú határozattal jóváhagyott Intézményi Minőségirányítási 
Program hatályát veszti. 
 
Határidő:  2010. január 1. 
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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 

 
 
 
- Adósságkezelési keret-megállapodás TIGÁZ Zrt-vel 
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Szükséges azokat a rendelkezéseket bemásolni, amit jegyzői hatáskörbe tettek a villamos- energia 
ellátási törvényben, megkerülve a szociális ellátásokról szóló jogszabályokat, hogy mit tegyen a 
jegyző, ha védendő fogyasztónak minősül a lakos. Ez a keret-megállapodás, amit a TIGÁZ küldött, 
mert a szociális törvény alapján Atkár településen nem kötelező, ezért ha a Képviselő-testület úgy 
látja, hogy ezt az adósságkezelési eljárásba be kívánja emelni, át kell tekinteni, hogy ezzel milyen 
feladatok merülnek fel. Kérdés, hozzászólás: 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Ez kicsit hasonlít az ÉMÁSZ által megküldött anyaghoz, vagy az önkormányzatnak forintálisan is 
kell. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
Ez nem hasonló az ÉMÁSZ-oshoz, és még nem kell forintálisan, de lehet, hogy később igen. 
 
Berényi Ildikó képviselő 
 
Szerinte nincs arányban az a munka, amennyit adhatnak egy-egy rászorulónak. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Ha még egy olyat bevállal az önkormányzat, ami ellentétet szülhet a lakosság között, az nem jó 
pontot eredményez. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A földgáz törvényben kijelöltek ugyanarra a dolgozóra esik, a listák alapján felveszik a kapcsolatot 
a fogyasztókkal. 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy ne módosítsa szociális rendeletét, az adósságkezelés 
rendjét ne vegye fel. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Javasolta a jegyző javaslatát – az adósságkezelési keret-megállapodásra vonatkozóan – elfogadásra 
a Képviselő-testületnek. 
 
A Képviselő-testület a jegyző javaslatát - adósságkezelési keret-megállapodásra vonatkozóan – 6 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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111/2009. (XII. 18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Adósságkezelési keret-megállapodás TIGÁZ Zrt-vel 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az adósságkezelési 
keret-megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem tervezi a szociális 
ellátásokról szóló rendeletét nem kívánja módosítani, az adósságkezelési eljárást nem 
kívánja bevezetni. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatot küldje meg a 
TIGÁZ Zrt. részére. 
 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 15 munkanapon belül 

 
 
- Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvíz üzemeltető költségvetési szerv 

Alapító okiratának módosítása 
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 

 
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző: 
 
A módosítás a szakfeladatrend változások miatt szükséges. 
 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvíz üzemeltető 
költségvetési szerv Alapító okirata módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatát - a Vámosgyörk és Térsége Kommunális 
Szennyvíz üzemeltető költségvetési szerv Alapító okiratának módosítására vonatkozóan – 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 
 
112/2009. (XII. 18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvíz üzemeltető költségvetési szerv 
Alapító okiratának módosítása 
 
Atkár Község Önkormányzat Képviselő – testülete megtárgyalta a „Javaslat Vámosgyörk 
és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető Részben Önálló Költségvetési Intézmény 
alapító okiratának módosítására” című előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 
 
1.  A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 9. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 
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 „9. A költségvetési szerv alaptevékenységei 
370000 Szennyvíz gyűjtése tisztítása, elvezetése” 
 
2. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető 
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratát módosításokkal e határozat 
mellékletét képező egységes szerkezetben elfogadja. 
 
3.  Vámosgyörk Község Önkormányzat Vámosgyörk és Térsége Kommunális 
Szennyvízüzemeltető Részben Önálló Költségvetési Intézmény Alapító Okiratának 
módosítása 2010. január 1-én lép hatályba. 
 
4.  A Képviselő-testület felkéri Vámosgyörk Község jegyzőjét az Alapító Okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalására, és felhatalmazza a polgármestert az 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. 
 
Felelős:  Benei Bertalan Atkár Község polgármestere 
 Dr. Dobos Róbert Vámosgyörk Község jegyzője 
Határidő: 8 napon belül 

 

 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Tegnap tartották meg az Idősek Karácsonyi ünnepségét, ahol egyedül Berényi Ildikó volt ott. 
Megköszöni a segítséget neki is, és Gulyás Szabó Györgynének, Kisné Szűcs Editnek, és Juhász 
Andrásnénak. 
Az iskolások műsora nagyon jó volt, köszönet a gyerekeknek. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Az elhangzottakhoz kapcsolódva elmondta, hogy ennek a Nyugdíjas karácsonynak nincs 
hagyománya, hogy a képviselők milyen formában vesznek részt ezen. Ő mindig ott volt eddig, 
most először nem ment el. Eddig is mindig úgy érezte magát, mint a hívatlan vendég, ugyanis ha 
valaki a szervező munkában nem vehet részt, vagy nem vesz részt, vagy nem kérik meg rá, akkor 
mit tegyen, vendégnek nem vendég, akkor milyen szerepkörben legyen ott? Az előző ülésen is 
annyi hangzott el, hogy mikor tartják az Idősek Karácsonyi ünnepségét, azt viszont nem mondta 
senki, hogy legyenek ott a képviselők, hogy kinek mi a feladata. Mindenkiben ott van a 
segítőszándék, de oda menni, mint kívülálló, nem jó. Ha ez egy kicsit más formában történt volna, 
talán. Az ilyen jellegű rendezvények, a közösségformálás szempontjából is jó színtere lehetne a 
Képviselő-testületnek is. Ha neki csak telefonon szóltak volna, akár a dekorációban, akár másban 
nagyon szívesen segített volna, de valahová elmenni, ahová nem is hívják az embert, sem 
intézményvezetőként, sem képviselőként, oda nem megy el. 
 

Hasznosi Árpád képviselő érkezett a Képviselő-testületi ülésre, ezzel a képviselők létszáma 7 
főre emelkedett. 

 
Vagy pl. a vásárlásban is tudtak volna segíteni. Ez a rendezvény olyan, mintha a képviselők 
kiváltsága lenne, hogy akik ott vannak, az tűnjön ki a településen. Ennek nem volt egy kialakult 
formája, hogy a képviselő nézőnek menjen, vagy segíteni, erről nem esett szó az elmúlt képviselő-
testületi ülésen.  
Nem azért nem vett részt az ünnepségen, mert az időseket nem tiszteli. 
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Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Úgy tűnik, Bartókné az elhangzott véleményét a polgármester rója fel, aki most nincs itt. 
Meghívó soha nem volt erre a rendezvényre senkinek. Nagyon érdekes dolognak találta, hogy 
Bartókné, aki idáig minden évben eljött, most nem. A szervező munkában soha nem kellett részt 
venni, annyi felkérés volt csupán, hogy az iskolából és az óvodából is jöjjenek szerepelni a 
gyerekek.  
Tegnap is kihangsúlyozta az ünnepségen, hogy ő nem a polgármester nevében, hanem a 
Képviselő-testület nevében beszélt. Igaz, hogy elment Gulyás Szabó Györgynével vásárolni, de a 
szabadidejében mindenki oda megy, ahová akar. Meghívót ő sem kapott soha, és ezért nem kell 
megsértődni senkinek. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Távol áll tőle, hogy a polgármestert akár szóval, akár mással is megbántsa, ő semmivel sem 
bántotta a polgármester.  
Nem is a meghívó, hanem a gesztus hiányzik, de egy telefon is elég lett volna. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Ő is csak tegnap tudta meg, hogy a polgármester úr kórházban van. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
Az alpolgármester számon kérte azokat, akik nem voltak jelen az ünnepségen, és ezzel nem a 
polgármester urat tisztelték volna meg. Ő nem azért menne el, mert valakit megtisztel ezzel, az 
Idősek karácsonya teljesen másról szól, ő még egyetlenegyen sem volt, és az Alpolgármester 
Asszony azt mondta, hogy aki nem jött el, az nem tiszteli az időseket. 
 
Egyetlen oka van annak, hogy nem ment el, még egyszer sem szóltak, hogy menjen, de ha van 
valami feladata, akkor megy, pl. vannak bizonyos helyzetek, mint az augusztus 20-i ünnepség, 
ahol ott van. 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Ő az elmúlt években óvodapedagógusként a gyerekeket elkísérve vett részt az ünnepségen. Most 
mint a szociális bizottság elnöke ment el az idősekhez a kis csomaggal. Idén, amikor vége lett a 
műsornak, látta, hogy Gulyásné mit ténykedik, és azt is mondta, hogy jó lenne, ha nem mennék el, 
de el kellett mennie, de amint elintézte a dolgot, visszament. Olyan házigazdaszerepet töltött be, 
egy-két jó szót szólt a jelenlévőkhöz, felbontotta az üdítőt, stb. Őket sem kérték meg, és ők sem 
kérdezték, hogy mit tehetnek az ügy érdekében. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Ő nem gondolta, hogy Bartókné Lukács Irén meghívó nélkül nem jön el az ünnepségre. Szerinte 
kár ezen vitázni. 
 
Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Ebből mindenképpen azoknak a képviselőknek, akik képviselők maradnak, egyfajta tanulság lesz. 
Össze kell tartani a képviselőket, és nemcsak az üléseken, hanem bármilyen rendezvény van a  
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településen. Ő az iskola karácsonyi ünnepségére minden képviselőnek küld meghívót, és van, aki 
eljön, van, aki nem. 
A következő képviselő-testület a tanulsággal, biztos majd másképpen áll ehhez a dologhoz. 
 
Fülöp Lászlóné alpolgármester: 
 
Egy közösségi szellem akkor az, ha egymáshoz segítő szándékkal közelednek, ha hibát észlelnek, 
azt megbeszélik. 
 
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, az alpolgármester megköszönte a képviselők munkáját és 
az ülést 15.37 órakor bezárta. 

 
 

kmf. 
 

 
 
Dr. Jakab Csaba Fülöp Lászlóné 
  jegyző  alpolgármester 

 


