JEGYZŐKÖNYV
Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2010. január 28.-án /csütörtökön/
16.00 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

Távolmaradását
bejelentette:

Benei Kálmán, Pesti Jánosné képviselők.
.

Meghívottak:

Dr. Jakab Csaba, jegyző,
Gulyás Szabó Györgyné, Műv.Ház és Könyvtár igazgató
Pesti Jánosné, igazgatási előadó,
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó
Tóth Gáborné igazgatási előadó,

I. NAPIREND ELŐTT:
Benei Bertalan polgármester:
Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, a meghívottakat.
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselőtestületből 8 fő jelen van.
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt meghívóban közölt napirendi pontokat
tárgyalják meg.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
Miután más napirendi javaslat nem volt, a javaslatot – határozathozatal nélkül –8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat
tárgyalja meg:
Tárgy:

Előadó:

1.) Atkár község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet I. fordulós meg-.
tárgyalása.

Benei Bertalan
polgármester

2.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata - a 2010. évi költségvetési rendelettel összhangban

Dr. Jakab Csaba
jegyző

3.) Közmeghallgatás anyagának összeállítása, megtárgyalása.

Benei Bertalan
polgármester
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4.) A Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói munkakör betöltésére
pályázat kiírása

Dr. Jakab Csaba
jegyző

5.) Bejelentések indítványok.

Benei Bertalan polgármester:
A napirend 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:
Kocsis Attila képviselő:
A 111/2009. sz. képviselő-testületi határozat az adósságkezelésről, ilyenről ő nem hallott.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ez volt az adósságkezelési keret megállapodás a TIGÁZ Zrt-vel, itt a TIGÁZ javasolta a
kiegészítését, amit a képviselő-testület elutasított, nem kívánta bevezetni az adósságkezelést.
A Képviselőtestület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, valamint a polgármester munkájáról
szóló jelentést - határozathozatal nélkül –8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Berényi Ildikó, a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnöke:
Jelentést tesz a Szociális Bizottság munkájáról.
A bizottság mai ülésén 7 db átmeneti, és egy lakásfenntartási kérelmet bírált el, mind a 8
kérelmet elfogadta.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
A Képviselőtestület a Szociális és Művelődésügyi Bizottság munkájáról szóló jelentést határozathozatal nélkül 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1 .) Atkár község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet I.
fordulós megtárgyalása.
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
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Bartókné Lukács Irén képviselő:
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetési rendelet-tervezetet és
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Benei Bertalan polgármester:
Nem olyan az idei költségvetés összeállítása, mint tavaly. A könyvvizsgáló javasolta, hogy a
meglévő tartozásokat költséghelyenként gyűjtsék ki. Tavalyi évben is volt egy bevételi és egy
kiadási főösszeg. Akkor is 67 millió Ft-ot terveztek. A szöveges magyarázatban ismeretes, hogy
hány százalékkal kevesebb lett az állami támogatás, az iparűzési adóbevétel is gyér, bíznak
abban, hogy a Tass pusztai beruházások megvalósulnak, és az önkormányzatnak is könnyebb
lesz. Van olyan önkormányzat, aki saját beruházásban valósítja meg a településen a szennyvízberuházást, mivel az iparűzési adóbevételük miatt ezt megtehetik. Legtöbb önkormányzat
hasonló problémával küszködik. A jelenlegi önkormányzati törvény értelmében a budaörsi
önkormányzatnak ugyanazon feladatai vannak, mint az Atkárinak, vagy a 300 lelkes kis
községnek.
Készültek a bioüzem megépítésére, de az állam ezeket a beruházásokat nem támogatta, a
mezőgazdasági termékeket ilyen célra felhasználni vétek lenne. Most talán újra támogatnák az
etanol előállítását. Nekik kész tervük van. Nem elképzelhetetlen, hogy újra indulhat ez a dolog,
ezért egyben kellene meghagyni ezt a 6 hektár földterületet. A megújult energia forrásoknak van
jövője, a hőerőművek sok fát tüzelnek el, de mi lesz, ha ennyi fás szárú növényt eltüzelnek.
Talán fás szárúak telepítésével megoldható.
Tegnap összeadta a költségvetésben a bért és járulékait, a dologi kiadásokat, és akkor az állami
finanszírozásból másra nem is marad. Cél, hogy a felhalmozási bevételüket fejlesztésre
használják, és ne működésre, mert akkor a településfejlesztésért nem tudnak semmit tenni. Az
ÖNHIKI miatt az ilyen felhasználás csökkenti az igényüket vagy visszafizetési kötelezettség
adódik.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A könyvvizsgáló is megvizsgálta, és a közoktatási intézményekben is véleményezték az
intézményi költségvetés tervezeteit, a szülői szervezetek, az iskolai diákönkormányzat, és az
iskolai alkalmazotti közösség.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
A diákönkormányzatnak a költségvetésről véleményt formálni a gyerekek életkori sajátosságait
nézve, nagyon nehéz. Volt észrevételük, amikor a fűtés számláról volt szó, hogy ha fával
fűtenének, sokkal jobban járnának, mintha gázzal. Volt, aki elmondta, hogy sok hő távozik a
rossz nyílászárókon is. Gyógyszerre, vegyszerre keveset használ az iskola. Az állapították meg,
hogy nagyon kevés a dologi kiadások összege.
A szülői szervezetnek sincs összehasonlítási alapja, nem tudják megítélni, hogy a számok jók-e
vagy sem. Inkább a dologi részre mondták, hogy szűkös, és jó hogy van az Alapítvány, amiből a
fejlesztéseket meg tudják valósítani. A nevelőtestületnek is ez volt a véleménye, a szűkös dologi
kiadásokon túl a kötelező juttatásokat tartalmazza, kivéve az étkezési hozzájárulást. Volt egy
felvetés, hogy ha az internetet támogatná az önkormányzat, akkor az egész 6.000 Ft-ot
megkaphatnák a 4.800 Ft helyett.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az étkezési hozzájárulás összegét cafetéria juttatásként
kapják meg a közalkalmazottak, akkor erre külön szabályzatot kell kidolgozni, ami hosszabb
előkészítést igényel. Ha ugyanezt a keretet állapítják meg, akkor a munkavállaló választhat, és
ehhez cafetéria rendszer kell.
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Berényi Ildikó képviselő:
Az óvodai szülői közösség is hasonló módon tudott gondolkodni. A takarékos gazdálkodás
érvényesül, jó hogy vannak az alapítványok. Nagy segítséget jelentene, ha több pályázati
lehetőség lenne, akár még az alapítványok részére is. Az alapvető feltéteket biztosítani kell,
támogatják a költségvetést, hogy az intézmények működhessenek.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Kérdezi, hogy az intézményvezetők vezetői pótléka hány százalékban került a költségvetésbe,
vagy a tavalyi szerint van benne?
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Az van a költségvetésben, ami most van.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Azt kellett volna leírni, hogy minden úgy marad, mint eddig volt.
A létszámkeret 41 fő, a 6. sz. mellékletben pedig 40 fő van.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
A 4. sz. melléklet a helyes, a 41 fő a jó, mert az iskolánál az óraadóból is alkalmazott lett.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
A Művelődési Háznál most 2 főt terveztek, Kisné Szűcs Edit most ide került?
A 4. sz. mellékletben van a közgyógyellátásra 400 eFt. Ez hány főt érint?
Tóth Gáborné igazgatási előadó:
Ezt nem lehet megállapítani.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokat kezdte el számolni, az óvodánál 2 főről van
szó, az iskolánál pedig akárhogy osztott szorzott, nem jött ki pontos szám.
Az iskolában hogyan alakul a létszám, a 20 főből mennyi a pedagógus, a takarító?
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
A 20 főből 4 fő a konyhán dolgozik, 3 fő technikai dolgozó van papíron, mert Kisné Szűcs Edit a
Művelődési Háznál van, 1 napközis pedagógus a 12-ből, egy fejlesztő és tanító is van, és van egy
részmunkaidős is.
A kereset-kiegészítés pedig azért nem jön ki kerekre, mert a közszférában dolgozók bruttó 98
ezer Ft-os kereset kiegészítésre jogosultak, mivel 141 ezer Ft alatti jövedelemmel rendelkeznek.
2009-ben is kaptak ilyet, mert nekik a decemberi kifizetés a 2010-es évet terheli, ez jön rá
pluszban a 98 ezer Ft-ra, ez azért jön rá teljesen 2010.-re mert kétszer lesz kifizetve.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Most sem igazán érti ezt. Hogy van az, hogy vízdíj van, csatornadíj meg nincs.
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Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
A templomnál lévő közkifolyó vízdíja van a községgazdálkodásra tervezve.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Nem tudja mi lesz a sok kifizetetlen számlával, de a költségvetést akkor is el kell fogadni.
Berényi Ildikó képviselő:
A létszámos dolgot ő is számolta, a 12 pedagógus között van Nagy Mónika, aki két szakfeladaton
is szerepel, a sajátos nevelési igényűnél is, és van egy részmunkaidős történelemtanár, és
informatika tanár, aki testnevelő is, óradíjas. Ez létszám-módosítást is eredményez?
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Egy fél fő bővülés van, mert a részmunkaidősből egész lett.
Mátra Évára úgy kaptak támogatást, ha bővülés van, egy fél már volt. Egy fővel többen voltak,
mert egy státusz megszűnt. Amikor Fülöp Henrietta visszajön és két azonos szakos lesz, az
egyiket el kell küldeni. Régebben ez úgy működött, hogy a napköziben minden évben új
szerződést kötöttek, de a törvény kimondta, hogy üres álláshelyre csak kinevezett dolgozót lehet
alkalmazni.
Berényi Ildikó képviselő:
A Munkaügyi Központ a bér 50 %-át finanszírozza egy évig.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Egy pedagógus terhes, de van egy másik, aki bármikor terhes lehet, nehéz, mert nem tudni, hogy
mi lesz.
Berényi Ildikó képviselő:
A novemberi ülésen nem volt erről semmilyen tájékoztatás.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Gyakorlatilag annak, hogy hány személlyel tanítják le az óratömeget egy héten, ez attól függ,
hogy hogyan tudja a munkát összeszervezni. Ha több emberrel tanítja, sem jár több költséggel,
vagy túlórában, vagy valakinek a bérében jelentkezik, ez pontosan ki van számolva, mert adott az
óratömeg, amit 21, 22, 23-mal kell elosztani. Ha valakinek nincs meg a kötelező órája, akkor ott
variálni kell. Kiszámolták, hogy óraadóként vagy közalkalmazottként jár-e jobban az
önkormányzat, és közalkalmazottként gazdaságosabb.
Berényi Ildikó képviselő:
Akik közalkalmazotti viszonyban vannak, azoknak oda kell adni mindazt, amit a törvény előír.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Ha visszamegy valaki a GYES-ről, akkor az egyiket el kell küldeni, és annak minden jár, a
végkielégítés, stb.
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Bartókné Lukács Irén képviselő:
Eddig még soha senkinek nem fizettek végkielégítést, mert megoldották közös megegyezéssel.
Berényi Ildikó képviselő:
Kérdezi, hogy amikor pár évvel ezelőtt megszüntették a művelődési háznál a takarítói státuszt,
volt-e valami kikötés?
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Igen, pályáztak és nyertek is, de ennek az volt a kikötése, hogy 5 éven belül nem állítják vissza.
Király Sándor képviselő:
A kiegyenlítetlen számlalistával kapcsolatban kérdezi, hogy van-e megállapodás a vízművel,
nehogy olyan eset történjen, hogy elviszik az órát. Vagy Bolye Béla, a Solymosi Sütőipar, félő
hogy előbb-utóbb megszűnnek a beszállítók, de ugyanúgy a villanynál is érvényes ez.
Benei Bertalan polgármester:
A módszer az, hogy rendszeresen leveleznek a beszállítókkal, a legrégebbi számlákból utalnak át,
a lejárt határidejű számlákat fizetik ki.
A közvilágítás okozza a legnagyobb gondot.
Király Sándor képviselő:
A végletekig senki sem jótékonykodik, de tudja, hogy a bevételek egy kalapba mennek, nem
lehetne-e az étkezés térítési díjakat a szállítói számla kiegyenlítésére fordítani?
Benei Bertalan polgármester:
Pont most beszélték meg az élelmezésvezetővel, hogy a beszedett térítési díjat a nyersanyagra
fogja fordítani.
Ez az átka, hogy a tulajdonukat eladták, kevesebb lenne a teher a fogyasztókon.
Király Sándor képviselő:
Az állami támogatás rossz dolog, valahogy arányosítani kellene.
Kocsis Attila képviselő:
Nemmel szavazott az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság ülésén.
Oka a szöveges magyarázatban van, a helyi adókban az iparűzési adó 1-2 milliójáról
lemondhatnak. Van 18,5 millió Ft számlatartozás. A szülők, idősek befizetik az étkezéstérítési
díjat, ami ritkán kerül a tényleges célra. Őt mindez irritálja, mert mégiscsak ez olyan pénz, amit
célzottan fizetnek be, és nem gondolja, hogy ebből kell falikart venni a művelődési házba. Ha
egyszer nem tudnak főzni, mit mondanak a szülőknek. A kifizetetlen számlákkal kapcsolatban
kérdés, dr. Nagy Jánosnak 267 eFt-os számlája van, milyen tevékenységet végzett ennyiért?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az elmaradt lakás takarékpénztári befizetések miatt küldött felszólítást a község lakosainak,
másrészt a KHT átalakítása miatt közreműködése a cégbíróságnál.
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Benei Bertalan polgármester:
A Vízi közmű kérte az önkormányzatot, hogy hajtsa be az elmaradt befizetéseket.
Kocsis Attila képviselő:
A tűzijáték költsége feltűnő dolog, mert úgy volt, hogy erre megvan a pénz, és most 5 hónap
múlva mégis kiderül, hogy még sincs kifizetve.
A vízművel kapcsolatban is ugyanez a helyzet, ők is tartoznak nekik, azért kell megemelni
ennyivel, mert sok a kintlévőségük, emellé jönnek a költségvetésben a tervek, a parképítés 2
millió Ft, minthogyha semmi más gondjuk nem lenne.
A falunap miatt visszafizetendő támogatás, várhatóan ÖNHIKI visszafizetés is lesz, így kb. 80
millió Ft-tal vannak mínuszban.
Hiteltörlesztő részlet, már tavaly sem fizettek a Vizi közműnek, kérdés, hogy Toma Úr meddig
lesz türelmes. Olyan kifizetetlen számláik vannak, hogy nem tudja ilyen módon elfogadni ezt a
költségvetés, azt, hogy parkot akarnak építeni, amikor annyi a tartozásuk. Van nekik itt park,
amit szintén nem nagyon tudnak rendben tartani. 21 alkalommal vágta le a füvet, és ha lenne
pénzük, azt hasznosabb dolgokra is lehetne fordítani, pl. a számlatartozásokra.
Utca névtáblák, előző évi önálló kötelezettségek, plusz a művelődési ház számlái, mindezt
nagyon át kellene gondolni, hogy megfelel-e ez így akkor, amikor napi pénzügyi problémáik
vannak, függetlenül a felhalmozási kiadástól, érdemes-e kell-e beruházásokon gondolkodni, vagy
a tűzoltószertár elé bekötőt csinálni, piacban gondolkodni, vagy megnézni az iskolai és
polgármesteri hivatali nyílászárókat.
A tornateremben a szilveszteri bulin begyújtott és a radiátor csepegett, egy csomó apró dolgot
sem tudnak megcsinálni, a fűtéscsövet nem festették le.
Kérdezi, hogy a művelődési háznál szerepel-e olyan, hogy közalkalmazott egyéb feltételtől függő
pótléka:
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Kisné Szűcs Editnek volt havi 5.000 Ft-ja, és kiderült, hogy e helyett B-kategóriába tartozik,
ennyivel módosult.
Kocsis Attila képviselő:
A polgármesteri hivatalnál, az alapilletményből mennyi az alap- és mennyi az eltérítés.
A bérleti díj, a falunap miatt visszafizetés miért?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az illetmények 120 %-ra vannak tervezve.
A falunap miatti visszafizetés azért történt, mert a mezőgazdasági hivatal ennyit nem ismer el
támogatási költségként.
Kocsis Attila képviselő:
Karbantartásra is terveztek 480 eFt-ot.
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Benei Bertalan polgármester.
Nem biztos, hogy a karbantartást meg kell valósítani, és ha nem, akkor át lehet csoportosítani.
Kocsis Attila képviselő:
Nem kritikaként mondta, de jó lenne, ha ennyi pénzt rá tudnának szánni.
Benei Bertalan polgármester:
Az ÖNHIKI szempontjából nem mindegy, hogy a felhalmozási bevételt működésre, vagy
fejlesztésre használjuk-e, mert ha működésre, akkor vissza kell fizetni az ÖNHIKI-ből.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
Az ÖNHIKI támogatási igénynél összehasonlítják a felhalmozási egyenleget, és ha itt van
maradék összeg, akkor nem ad támogatást.
A 3 millió ÖNHIKI visszafizetésnek az az oka, hogy az iparűzési adó-erőképesség, és a befizetett
iparűzési adó miatti számítás
Kocsis Attila képviselő:
Az Önkormányzatnak annyi visszafizetendője van, hogy ő be se tervezné az óvodai park
pályázatát, a 2 millió Ft-ot.
Benei Bertalan polgármester:
Az óvodai park pályázattal meg lehetne oldani az óvoda balesetmentes bejárását, mivel a Rákóczi
útról nagyon balesetveszélyes a bejutás, a személygépkocsiból, az óvoda udvarról kijövő
gyerekek egyből a forgalmas Rákóczi útra érkeznek. Leader-pályázatot nyújtottak be, és ha
nyernének a belső udvaron parkolót, járdát, mozgáskorlátozott bejárót és kerékpártárolót és
építenének. A mart-aszfaltot is azért vitették oda, hogy fel tudják használni a bejárathoz.
Kocsis Attila képviselő:
Gyakorlatilag 9 millió Ft-ból készülne el ez a bejárat. Az Óvoda akadálymentesítéséről az
Óvodai felújítás kapcsán már volt szó. Mindent figyelembe véve, főképp az Önkormányzat óriási
mennyiségű kifizetetlen számláit tekintve is, véleménye szerint az Önkormányzatnak nincs
lehetősége a megvalósításra.
Benei Bertalan polgármester:
A Betongépnek, a KÖZVIL-nek is fizettek már, sőt a tűzijáték számlát is kiegyenlítették.
Kocsis Attila képviselő:
A Művelődési Ház felújításának végszámláját mikor lehetne megnézni, a garanciális javításokra
mikor kerül sor?
Benei Bertalan polgármester:
A végszámla az, amit már láthattak a képviselők tavaly decemberben. Két szerződés volt, két
összeggel, az egyik 21 millió Ft-ról, a másik 30 millió Ft-ról szólt, és ami a 21 millió Ft-ból
hiányzott az a végszámla.
A garanciális javításokról készült jegyzőkönyv, és mihelyt az idő engedi, kijavítják a hibákat.
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Kocsis Attila képviselő:
Itt csak 21 és 32 millió van.
Benei Bertalan polgármester:
12.600.000 Ft is volt, ami a pótmunkák összege, amelyre kérték és kapták a 16 millió Ft-ot.
Összesen 67 millió Ft-ról van szó. Az elszámolás összesítve rendelkezésre áll.
Király Sándor képviselő:
Elkészült már a mozgássérültek WC-je?
Benei Bertalan polgármester:
Igen. A térburkolat, a festési hibák, a villámhárítók megépítése és az egyéb hiányosságok
kijavítása folyamatban van.
Kocsis Attila képviselő:
A színpad mögötti klubban az armatúrák lógnak, leszakadt a plafon, penészedik, reped a fal.
Annyi munka lett elvégezve, amit a számlában látnak, meg még egy számlában lévő. A
Kőépítőknek mennyivel tartoznak?
Benei Bertalan polgármester:
A Kőépítőknek 1,9 millió Ft-tal, ÁFA-val és 2,030 millió Ft-tal a zsírfogóért, meg egy számlából
visszamaradó összeggel, 7-800 eFt-tal tartoznak.
Király Sándor képviselő:
Bardóczi mit dolgozott?
Benei Bertalan polgármester:
Festett, ő festőként dolgozott.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
A Polgármesteri Hivatalnál a cafetéria rendszer hány főt érint.
A fénymásoló bérleti díja helyett nem érné meg új fénymásolót beszerzni?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A fénymásoló bérleti díja az összes költsége a Polgármesteri Hivatalnak, mert sem a javításáért,
sem a tintapatronért nem kell külön fizetniük, de ha önkormányzati tulajdonú fénymásoló lenne,
ezeket külön-külön meg kellene vásárolni.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
A cafetéria rendszer a Polgármesteri Hivatalnál 10 embert érint.
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Benei Bertalan polgármester:
Ez a költségvetés még fog változni. Nem szeretné, ha nem jönnének össze a dolgok, gondolva a
beruházási tervekre, de ahhoz, hogy az Önkormányzat tovább tudjon lépni, tudjanak pályázni az
ÖNHIKI-re, el kell fogadni most a 2010. évi költségvetést, és azon kell lenni, hogy legyenek
megtakarításaik.
A konyha bevételét nyersanyagra használják, ennek technikai lebonyolítását még majd
megbeszélik, hogy hogyan szabályos az összeszedett térítési díjat szállítói kifizetésre fordítani.
Kocsis Attila képviselő:
Abban állapodtak meg, hogy a költségvetés tervezésekor megnézik az intézményvezetők
pótlékát. Most is úgy tartja, hogy elég vicces, hogy Gulyás Szabó Györgyné, akinek csak egy
beosztottja van, ugyanannyi pótlékot kap, mint az iskola vezetője.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Emlékszik, hogy az előző költségvetés tárgyalásánál, amikor elkészült a tervezet, végigmentek,
és minden egyes tételt megnéztek, hogy mi az, amivel csökkenthető a költségvetés. Talán most is
érdemes lenne ugyanezt végigcsinálni, gondolkodjanak el minden egyes tételen, még ha kis
összegek jönnek is ki, de valamennyi számlára ez is elég.
Benei Bertalan polgármester:
Neki az a véleménye, hogy ha lennének olyan tételek, amelyeket csökkenteni lehet, akkor azt a
költségvetés negyedéves tárgyalásánál tegyék meg.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Szerinte ezt most kellene, mert ha ránéz a Napközi Otthon költségvetésére, ahová betervezték a
székek beszerzését, ezt el is lehetne halasztani, vagy a park, ami jó is lenne, de nem most, hanem
később.
Petrikné Tóth Judit gazdálkodási előadó:
A költségvetés most is úgy készült, mint mindig, most is az intézmények állították össze a saját
költségvetésüket. Azért is tették későbbi időpontra a tárgyalását, mert nem volt lekönyvelve a
2009. évi felhasználás, amihez a kiadásokat viszonyíthatták. Ugyancsak így került be a park a
költségvetésbe, mivel 2009-es határozatról van szó.
Benei Bertalan polgármester:
A parkosítás azért is került bele a költségvetésbe, mert a Képviselő-testület 2009-ben határozott
róla.
Berényi Ildikó képviselő:
Más esetben is előfordult ilyen, például a kompetenciás pályázatot is megszavazták, és mégis
visszamondták.
Kocsis Attila képviselő:
A költségvetésben benne van a földeladásból származó 10 millió Ft-os bevétel is. A Vízmű
vezetője pedig elmondta a decemberi ülésen, hogy az Önkormányzatok által létrehozott RÖKI
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13,5 millió Ft-tal tartozik a Vízműnek. Itt máris adtak egy pofont a lakosságnak, de mi van
akkor, ha ez a tartozás inkább nő, mint csökken.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az elsődleges felelőssége
önkormányzatoknak is.

az

intézménynek

van,

de

van

felelőssége

az

alapító

Kocsis Attila képviselő:
Fülöp Lászlóné a decemberi ülésen javasolta, hogy beszéljenek ebben az ügyben Toma Istvánnal,
a Társulat Elnökével.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A belső ellenőrzés derítette ki, hogy az intézmény költségeit nem mérték fel rendesen, és ebből
halmozódott fel a tartozás.
Benei Bertalan polgármester:
Toma Istvánnal beszélt tegnap ebben az ügyben, és elmondta, hogy tárgyaltak a Vízművel, és
úgy néz ki, hogy talán elfogy az adósság ezzel az összeggel.
A Vízműhöz tartozó dolog, hogy volt egy levélváltás részvény ügyben, amit annak idején az
önkormányzat térítésmentesen adott át. Most a Heves Megyei Önkormányzat kérte, hogy
járuljanak hozzá 12 községnek 1-1 részvény térítésmentes átadáshoz, amelyhez nem járultak
hozzá.
Javasolta, hogy az Önkormányzat kérje vissza a 144 db térítésmentesen Vízműnek átadott
részvényét. Már voltak, akik azért akartak kilépni a Vízműből, mert magas a vízdíj.
A polgármester 10 perc szünetet rendel el.
SZÜNET UTÁN:
Benei Bertalan polgármester:
Az intézményvezetők vezetői pótlékára kér javaslatot a képviselőktől.
Azt gondolja, hogy az iskola és óvoda vezetőjének lehetne egyforma összegű pótléka, mert amíg
az iskola igazgatónak több beosztottja és helyettese is van, addig az óvoda vezetőnek nincs
helyettese és csak a kötelező óraszám letöltése után végezhet intézményvezetői munkát.
A három intézményvezető elhagyja az üléstermet.
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Javasolja az iskola igazgatónak 250 %, az óvoda vezetőnek 200 %, és a Művelődési Ház
igazgatójának is 200 % vezetői pótlék megállapítását.
Kocsis Attila képviselő:
Javasolja a három intézményvezetőnek három különböző összegű pótlék megállapítását. Az
egyiknek van egy 60 fős, a másiknak egy 160 fős intézménye, a harmadiknak egy egyfős
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intézmény, ahol a felelősség, a feladatok sem egyforma súlyúak, szerinte teljesen másképpen
működik az iskola és az óvoda, és úgy összehasonlítani, hogy van helyettes, vagy nincs, nem
lehet. Ahogy a polgármesteri illetménynél sem az számít, hogy van-e főállású alpolgármester,
vagy sem, de ugyanígy van a versenyszférában is, akihez több személy tartozik, annak nagyobb a
felelőssége, a feladata, és a keresete is.
Javaslata tehát a 300, 250, 200 %-os vezetői pótlékok megállapítása.
Az a baj, hogy a törvény nem engedi meg, hogy a tényleges munka alapján lehessen
megállapítani a pótlékot.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek Berényi Ildikó óvodavezető magasabb vezetői pótlékát 2010.
január 1.-től 250 %-ban megállapítani.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – Berényi Ildikó óvodavezető magasabb vezetői
pótlékára vonatkozóan – 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
1/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Berényi Ildikó óvodavezető megbízásáról szóló 55/2007. (VII. 25.) számú
Képviselő-testületi határozat módosításáról
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 és 14/C. §-a alapján Berényi Ildikó óvodavezető megbízásáról szóló
55/2007. (VII. 25.) számú Képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A „Magasabb vezetői pótléka a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször
módosított 1992. évi XXXIII. törvény 70. § (1) és (2) bekezdés a) pontja alapján a
pótlékalap 200 %-a” szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
„Magasabb vezetői pótléka a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször
módosított 1992. évi XXXIII. törvény 70. § (1) és (2) bekezdés a) pontja alapján
2009. december 31-ig a pótlékalap 200 %-a,
2010. január 1-jétől a pótlékalap 250 %-a.”
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a kinevezést a fentiek
szerint módosítsa.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: 15 napon belül
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek Bartókné Lukács Irén iskolaigazgató magasabb vezetői
pótlékát 2010. január 1.-től 300 %-ban megállapítani.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – Bartókné Lukács Irén iskolaigazgató magasabb
vezetői pótlékára vonatkozóan – 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
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2/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bartókné Lukács Irén iskola igazgatói megbízásáról szóló 94/2009. (XI. 26.)
számú Képviselő-testületi határozat módosításáról
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 és 14/C. §-a alapján Bartókné Lukács Irén iskola igazgatói megbízásának
módosításáról szóló 94/2009. (XI. 26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A „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” szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
„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
2009. december 31-ig a pótlékalap 250 %-a,
2010. január 1-jétől a pótlékalap 300 %-a.”
Az illetmény kiszámítása a fentiek alapján módosul.
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a kinevezést a fentiek
szerint módosítsa.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: 15 napon belül
A három intézményvezető visszajött az ülésterembe.
Benei Bertalan polgármester:
Közli a Képviselő-testület döntéseit az intézményvezetőkkel.
Az intézményvezetők a döntést tudomásul vették.

Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a Heves Megyei Vízműnek átadott részvény visszaszerzése
ügyében bízzák meg, hogy tárgyaljon Sós Tamással, a Heves Megyei Önkormányzat Elnökével.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Heves Megyei Vízműnek átadott részvény
visszaszerzésére vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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3/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Heves Megyei Vízmű Zrt tulajdonrészének visszaszerzéséről
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy Atkár Községi Önkormányzat és Heves Megyei Önkormányzat között 1993.
január 11-én kötött megállapodással ingyenesen átadott, Heves Megyei Vízműben
Atkárt illető tulajdonrész, illetve az azt megtestesítő 144 db részvény visszaszerzésével
kapcsolatban – Atkár Község Önkormányzata képviseletének biztosítására a Heves
Megyei Vízmű Zrt. közgyűlésében – tárgyaljon Sós Tamással, a Heves Megyei
Közgyűlés elnökével.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: 20 napon belül
Benei Bertalan polgármester:
Véleménye szerint mindenképpen most kellene elfogadni a költségvetési rendelet-tervezetet,
hogy be lehessen adniuk az ÖNHIKI-igényt, és ha ennek az a feltétele, hogy ne adják be az
óvodai parkra a pályázatot, akkor azt húzzák ki a költségvetésből.
Berényi Ildikó képviselő:
Azért került szóba ez a park-dolog az akadálymentesítés kapcsán, mert a tervező azt mondta,
hogy kicserélik a nyílászárókat, megépítik az akadálymentes bejáratot, de idáig el is kell jutni
valahogyan. Da ha most csak annyit tudnak tenni, hogy megvásárolják a járda- és parkoló
szegélykövét, és a szülők segítségével a martaszfaltot is beépítenék, ezzel megszüntethetnék a
balesetveszélyt. Szerinte ez költségkímélő módon, néhány százezer forinttal megoldható. Ha meg
majd lesz pénz, akkor a terv minden pontját valóra lehet váltani.
Benei Bertalan polgármester:

Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 2009. decemberi ülésen az óvodai park kialakítására
hozott 95/2009. sz. képviselő-testületi határozatot vonják vissza.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – határozathozatal nélkül – 8 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek – a már elfogadott módosító indítványokkal együtt – az
Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezetének elfogadását.
A Képviselő-testület – a polgármester javaslatát – az Önkormányzat 2010. évi költségvetési
rendelet-tervezetére vonatkozóan, 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és
rendeletté emelte az alábbiak szerint:
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AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
1/2010. (I.28.) SZ.
RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
(melléklet szerint)

2.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata - a 2010. évi költségvetési
rendelettel összhangban
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző
- A helyi iparűzési adóról szóló 7/1995. (IV.20.) számú rendelet módosításáról
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A Képviselő-testület a 22/2009. (XII. 18.) rendeletével eltörölte az ideiglenes iparűzési adót, amit
most visszamódosítani szükséges. Ezt az indokolja, hogy a jogszabály még nem mondta ki a
piaci és vásározó kiskereskedelmet folytatók ideiglenes iparűzési adójának eltörlését, nem
mentesítette ez alól a vásározókat.
Kérdés, hozzászólás:
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a rendelet-módosítási tervezetet. A bizottság egyetért, és javasolta a
Képviselő-testületnek elfogadásra.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a helyi iparűzési adó módosításáról szóló
rendelet-tervezetre vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és
rendeletté emelte az alábbiak szerint:

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
2/2010. (I. 28.)
_R E N D E L E T E_
A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
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- A közterületek használatáról szóló 9/2004. (IV. 14.) számú rendelet módosításáról.
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az előző rendelet módosításával az alkalmi és mozgóárusítás közterület-használati díját, pótolva a kiesett iparűzési adóbevételt – magasabb összegben állapították meg. Most, hogy
iparűzési adóbevétel továbbra is lesz, indokolt a közterület használati díjemelést csökkentett
mértékben, 250.-Ft/m2/nap összegben megállapítani.
Kérdés, hozzászólás:
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a közterületek használatáról szóló 9/2004. (IV. 14.) számú rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet. A bizottság egyetértet, és javasolta a Képviselőtestületnek elfogadásra.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a közterületek használatáról szóló 9/2004. (IV. 14.) számú rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – közterületek használatáról szóló 9/2004. (IV.
14.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan – 8 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint:
AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
3/2010. (I. 28.)
_R E N D E L E T E_
A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 9/2004. (IV.14.) SZÁMÚ RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(melléklet szerint)

- A temetőről és a temetkezésről szóló 3/2002. (II.27.) számú rendelet módosításáról.
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző
Rendelet-tervezet jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a temetőben alkalmazott díjak számtani átlagának az 5
%-át nem haladhatja meg a temető-fenntartási hozzájárulás, ezért a rendelet-tervezet
mellékletében a 4500 Ft-ot 2000 Ft-ra kellett csökkenteni.
Kérdés, hozzászólás:
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Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a- temetőről és a temetkezésről szóló 3/2002. (II.27.) számú rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet. A bizottság egyetértett a rendelet-tervezettel, és javasolta
a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Király Sándor képviselő:
A sírhely-megváltási díjjal kapcsolatban van észrevétele. Nem érti, hogy egy 25 évre megváltott
kettes sírhely után miért kell ismételten díjat fizetni, amikor évek múlva, de még a 25 éven belül
következik be a másik temetés. Konkrétan Bartha Ildikó tette szóvá, hogy amikor meghalt az
édesapja 25 évre váltották meg a sírhelyet, és amikor az édesanyját is oda temették, azt gondolta,
hogy a sírhely rendben, mert még nem telt el a 25 év, de ennek az ellenkezőjét olvasta a
temetőben kifüggesztett listában.
Nem lehetett volna inkább kiértesíteni a hozzátartozókat erről?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Ilyen esetben, rátemetéskor újra indul a 25 év, de ha a két temetés között kevesebb, mint 25 év
telt el, akkor időarányosan kell fizetni, és onnan indul az újabb 25 év.
A kiértesítés nem ment volna, mivel a temető-nyilvántartás nem volt teljes, nem sok adat volt
feltüntetve, és ebből a hozzátartozók kiléte megállapíthatatlan volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a - temetőről és a temetkezésről szóló 3/2002. (II.27.) számú rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – temetőről és a temetkezésről szóló 3/2002.
(II.27.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan – 8 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta, és rendeletté emelte az alábbiak szerint:
AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
4/2010. (I.28.) SZÁMÚ
_R E N D E L E T E_
A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL SZÓLÓ 3/2002. (II. 27.) SZÁMÚ
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(melléklet szerint)

3.) Közmeghallgatás anyagának összeállítása, megtárgyalása
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Benei Bertalan polgármester:
A 2010. évi munkatervnek megfelelően, a közmeghallgatást februárra hívják össze.
Ismerteti a határozati javaslatot, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
Bejelenti, hogy a településüzemeltetési feladatokhoz meghívják a közüzemi szolgáltatók
képviselőit is.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselőtestületnek a közmeghallgatásra vonatkozó határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a közmeghallgatásra vonatkozóan – 8 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
4/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közmeghallgatás összehívása, napirendjének megállapítása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 13. §-a alapján a közmeghallgatást 2010.
február 24-én (szerdán) 18 órára összehívja.
A közmeghallgatás helye: Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár
Napirend:
1.) A 2009. év gazdálkodása, a 2010. év költségvetése
Előadó: Benei Bertalan polgármester
2.) Beszámoló a Képviselő-testület munkájáról
Előadó: Benei Bertalan polgármester
3.)

Településüzemeltetési feladatok
Előadó: Benei Bertalan polgármester, meghívott közüzemi szolgáltatók képviselői

4.)

Egyebek
Felelős:
Határidő:

Benei Bertalan polgármester
2010. február 24

4.) A Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói munkakör betöltésére pályázat
kiírása
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A határozati javaslat dőlt betűs részeire kér döntést a képviselőktől.
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
A kinevezés időtartama 5-10 év. Ő 5 évet javasol, ugyanis nem biztos, hogy - bárki legyen is az
igazgató – mindenféle gond nélkül telik el a 10 év, lehet, hogy olyat követ el, ami miatt fegyelmit
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adhatnak ugyan, de nem válthatják le, vagy ha a hozzáállása nem felel meg a Képviselőtestületnek, akkor is 10 évig kell vele dolgozni, viszont, ha csak 5 éves a kinevezés, lehetséges
váltani.
Úgy emlékszik ez tavaly is szóba került, hogy az iskolai beszámolónál nem volt semmi
ellenvélemény, és mégsem választották meg Bartóknét.
Másik javaslata, hogy a tudományos tevékenység, az idegen nyelv ne legyen feltétel, mert ezek
mind plusz kiadást jelentenek. Ha van az iskolában nyelvtanár, akkor nincs szükség másik idegen
nyelvet beszélőre.
Az állást a Heves Megyei Hírlapban jelentessék meg, és még ott, ahol kötelező.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselőtestületnek a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói munkakör betöltésére
pályázat kiírására vonatkozó határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói
munkakör betöltésére pályázat kiírására vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
5/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói munkakör betöltésére pályázat kiírása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az atkári
Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A megbízás határozott időre, 5 évre szól: 2010. augusztus 1-től 2015. július 31-ig.
A munkavégzés helye: Atkár, Fő út 36.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény működésével
kapcsolatban, minden olyan ügyben, amely jogszabály vagy az intézmény belső
szabályzata nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény az irányadók. Magasabb vezetői pótlékot a Képviselőtestület a vezetői megbízással egyidejűleg állapítja meg.
Pályázati feltételek:

Főiskola, jogszabályban előírt felsőfokú pedagógus szakképesítés.

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, nevelési
oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő,
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határozatlan időre szóló alkalmazás, büntetlen előélet, magyar állampolgárság, továbbá
pedagógus szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló oklevél
másolata, szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó részletes vezetői
program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, a pályázó írásbeli
nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: A pályázatnak a KSZK honlapján való
megjelenése utáni 30 napon belül.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jakab Csaba jegyző nyújt, a
37-351-021-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot Atkár község jegyzőjéhez kell benyújtani 1 eredeti és 4 másolati
példányban. Az eredeti példány közjegyző által hitelesített másolatot tartalmazhat.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (3) bekezdése szerint a közoktatási
intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése előtt beszerzi az intézmény
alkalmazotti közösségének, az iskolai szülői közösségnek, az iskolai
diákönkormányzatnak a véleményét, majd a következő testületi ülésen dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Oktatási Közlöny

Atkár Község honlapja
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.atkar.hu honlapon
szerezhet.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a pályázatot tegye közzé az
Oktatási Közlönyben, Atkár Község honlapján, valamint a KSZK honlapján.
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: Pályázat meghirdetése: 10 napon belül
Pályázat/ok/ elbírálása: 2010. június 24-i képviselő-testületi ülés.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a beérkezett pályázatokat, a
véleményezésre jogosultak véleményét és a véleményezés során kialakult szavazati
arányokat Atkár Község honlapján tegye közzé.
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: pályázatok: a pályázati határidőt követő 15 nap; vélemények: folyamatos
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III. NAPIREND UTÁN:
Bejelentések, indítványok.
- 2010. évi Közfoglalkoztatási terv
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Benei Bertalan polgármester:
Elkészült a terv, amelyet megküldtek a Munkaügyi Központnak is, akik véleményezték, ez
alapján a Képviselő-testület is megtárgyalhatja. A képviselő-testületi elfogadás után vissza kell
küldeni a Munkaügyi Központnak.
Nagy munka volt a terv elkészítése, de elsőként adták be. Most másképpen próbálták
összeállítani, mint tavaly. Idén többen is vannak, és az intézményekhez is soroltak be dolgozókat.
Kérdés, hozzászólás:
Tóth Gáborné igazgatási előadó:
Ebben a tervben az intézményekhez is terveztek közcélúakat. Sokkal hasznosabb munkát is
végezhetnének az intézményeknél, minthogy csoportosan járnak. Az intézményvezető irányítása
alatt végeznének munkát. 21 ember teljesen kiszámíthatatlan, sok a bizonytalansági tényező. Az
óvodavezető már jelzett is, hogy nem azt látja, amit kért.
Berényi Ildikó képviselő:
Csak úgy és abban az esetben kéri, ha tud munkát adni egy férfi dolgozónak. Egész évben két
embernek nem biztos, hogy folyamatosan tud adni munkát.
Tóth Gáborné igazgatási előadó:
90 napra kötik a munkaszerződéseket, ki kell számítani, hogy korra-nemre megfeleljen, és hogy
30 napot az óvodában végezzenek munkát.
Berényi Ildikó képviselő:
Mindezt úgy kellene kivitelezni, hogy ha van munka akkor többen is jöhetnek, akár egy hétig is,
de ha nincs, akkor nem kellene.
Tóth Gáborné igazgatási előadó:
Véleménye szerint 9 ember az intézményeknél sokkal jobban felügyelhető, és a polgármestertől
sem lehet elvárni, hogy minden reggel eligazítást tartson. Az a módszer sem vált be tavaly, hogy
a munkavezető irányításával minden simán megy.
Kocsis Attila képviselő:
Kisné Szűcs Edit Művelődési Háznál történő alkalmazásával mi változott az intézményekben?
Papíron itt dolgozik, de amúgy meg minden változatlan? Ki a főnöke?
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Benei Bertalan polgármester:
A Művelődési Háznál két órát, az iskolában 6 órát dolgozott. Bartókné Lukács Irén a főnöke,
minden ugyanúgy működik, mint ez előtt.
Kocsis Attila képviselő:
A közfoglalkoztatási terv tartalmaz dologi kiadást, amelyet elég magasnak tart.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Neki is ez a véleménye a dologi kiadásokról. Mire tervezték a 600.000 Ft-ot, szerszámokra és
védőeszközökre? Vagy talán a fűnyíró beszerzése is benne van az összegben?
Benei Bertalan polgármester:
A dologi eszközökre tervezett 600.000 Ft-ot szerszámokra és védőeszközökre tervezték, hiszen
ha dolgoztatják az embereket, szerszámokra és kesztyűkre is szükség van. Elképzelhető, hogy
fűnyírót is terveztek, de damilt biztosan.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Azt sem tartja megfelelőnek, hogy reggelente a Művelődési Házban gyülekeznek a közcélú
dolgozók, jobbnak tartaná, ha nem lennének ennyire láthatóak.
Kocsis Attila képviselő.
Megyei lapokban olvashatták a polgármesterek véleményét a közcélú foglalkoztatásról. A
nyilatkozók 70 %-ának nincs jó véleménye erről a formáról.
Tóth Gáborné igazgatási előadó:
A közmunka nem egy lebecsülendő dolog. Irányítás kérdése, mert mindenhol van elvárás, tőlük
is elvárják munkahelyükön, hogy dolgozzanak, ezek az emberek meg nem ehhez vannak szokva.
Ezeket rá kell vezetni, és csak a következetes irányítás az, ami ezt megváltoztathatja. Idén
egészen máshonnan kellene megközelíteni ezt a munkát, hogy legyen értelme ennek a
munkavégzésnek, legyen erkölcsi értéke.
Benei Bertalan polgármester:
Úgy gondolja, hogy aki fizikai munkát még soha nem végzett, az ne alkosson róla véleményt.
Amikor fiatalon a szőlőben kapáltak, ők is rákönyököltek a kapára.
A közcélúak 1/3 részét soha, de a 2/3 részét bármikor fel merné venni dolgozni az
önkormányzathoz.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Tavaly nagyon sok embernek nem tetszett az, amit ezek az emberek a Művelődési Ház
környékén és az egész faluban műveltek.
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Király Sándor képviselő:
Szerinte rossz hasonlat a kapálás, mert itt nemcsak azt kellene számon kérni, aki dolgozott,
hanem, aki felügyelte a munkát, de hogyan, mikor ő is csak sétálgatott, és senkit nem kért
számon.
Berényi Ildikó képviselő:
A közcélúakat legrövidebben 90 napra lehet foglalkoztatni, és lehetséges a szerződéseket
hosszabbítani?
Tóth Gáborné igazgatási előadó:
Lehet, hogy a 90 napos szerződések hosszabbíthatók, még nem tudja.
Berényi Ildikó képviselő:
Amennyiben a szerződéseket lehet hosszabbítani, akkor csak azoknál lesz hosszabbítás, akik
munkája megfelelő.
Benei Bertalan polgármester:
A csoportot Czibolya Péter fogta össze, aki a szükséges, rábízott papírmunkát elvégezte.
Király Sándor képviselő:
Náluk ezek az emberek 8 órakor még csoportosan álldogálnak, de például Kerecsend környékén
fél hét tájban már dolgoztak ezek az emberek, de ugyanígy látta őket Gyöngyöshalászon is
dolgozni a faluban.
Kocsis Attila képviselő:
Egy utcabeli ember kérdezte tőle, hogy idén is lesznek-e olyan munkások, mint tavaly, amikor is
három nőt látott egy zsákkal végigmenni a Széchenyi úton, akik semmit nem csináltak, csak
vonultak, és egyáltalán nem értette, hogy miért.
Benei Bertalan polgármester:
Ezek az asszonyok a falu utcáit végigjárták, és ahol szemét volt, azt felszedték.
Berényi Ildikó képviselő:
Tudomásul kell venni, hogy nagyon nehéz ezeket az embereket irányítani, de le kell vonni a
következtetéseket, és jövőre már ezeket figyelembe véve kell velük foglalkozni.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a 2010. évi közfoglalkoztatási tervre
vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
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6/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2010. évi Közfoglalkoztatási terv
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A § (1) bekezdése alapján Atkár
Község Önkormányzata 2010. évi közfoglalkoztatási tervéről szóló előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Atkár Község Önkormányzata
2010. évi közfoglalkoztatási tervét elfogadja.
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét a Közfoglalkoztatási tervben
foglaltak végrehajtására.
Felelős:
Határidő:

Benei Bertalan polgármester
2010. december 31.

A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a Közfoglalkoztatási tervet küldje
meg a Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális Igazgatósága
Államháztartási Iroda részére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
5 napon belül

A 010/24 hrsz-ú ingatlan (Kis tó) értékesítése
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Benei Bertalan polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testülettel a 010/24 hrsz-ú ingatlan (Kis tó) értékesítésére vonatkozó
határozati javaslatot, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a 010/24 hrsz-ú ingatlan (Kis tó) értékesítésére vonatkozó
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a 010/24 hrsz-ú ingatlan (Kis tó) értékesítésére
vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
7/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: 010/24 hrsz-ú ingatlan (Kis tó) értékesítése
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az atkári 010/24
hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Atkár Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában álló, atkári
010/24 hrsz-ú, gyep (legelő) művelési ágú ingatlan értékesítésére. A pályázat nyilvános.
Az ingatlanon létesítendő szabadidőtó vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik,
melynek költségét az ingatlan vételára tartalmazza.
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Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 8 000 000 Ft, azaz Nyolcmillió Forint
Az ajánlatok benyújtására vonatkozó információk: Az ajánlatokat 1 eredeti példányban,
zárt borítékban kell benyújtani Atkár Község Önkormányzata címére postai úton (3213
Atkár, Fő út 70.). Az ajánlatok beérkezési határideje: 2010. február 20. Az ajánlatokat
Atkár Község Képviselő-testülete 2010. február 25-i ülésén bírálja el.
A pályázatok elbírálásának szempontja: a legmagasabb ajánlott vételár
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a pályázati felhívást egy
országos napilapban, egy megyei napilapban és egy kistérségi hetilapban, valamint
Atkár Község honlapján tegye közzé.
Felelős:
Határidő:

Benei Bertalan polgármester
8 napon belül

A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a termőföldről szóló 1994. évi
LV. törvény (6) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosultakkal hirdetményi úton a
vételi ajánlatot közölje.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
a pályázat eredményes elbírálását követő 5 munkanapon belül

- 2010. évi iskolatej
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző:
Dr. Jakab Csaba jegyző
Ismerteti a Képviselő-testülettel a 2010. évi iskolatejre vonatkozó határozati javaslatot, melynek
másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a körülmények és minden változatlan, a támogatottság
bruttó 100 %-os.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a 2010. évi iskolatejre vonatkozó határozati javaslat
elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a 2010. évi iskolatejre vonatkozóan – 8 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
8/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2010. évi iskolatej
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010-es évben
biztosított iskolatejről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete általános iskola 1-8. osztályos
tanulói számára 2010. január 11-től a 2010-es év utolsó tanítási napjáig a tanítási
napokon ingyenesen biztosítja az iskolatejet.
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Az iskolatej program lebonyolításához támogatást igényel a 2010. évi iskolatej
szabályozásáról szóló 169/2009. (XII. 18.) FVM rendeletben foglaltak szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az Egertej Kft. közreműködésével a
támogatás megigénylésére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
a 2010. évi iskolatej szabályozásáról szóló FVM rendelet szerint

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

Bartókné Lukács Irén igazgató
2010. április 7., a nyári szünet első napját követő 7. nap, 2010. november
7., 2011. január 7.

- Beszámoló a Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvíz üzemeltető
Költségvetési szervnél lefolytatott belső ellenőrzésről
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Az intézménynél végzett munkával nincs megelégedve. A csatorna beruházáshoz kapcsolódó
LTP befizetések könyvelése soha nem egyezett meg a tényleges befizetésekkel. Például ő is
kapott felszólítást, hogy a hiányzó hozzájárulást minél előbb fizesse be, és amikor lement
Vámosgyörkre a befizetési szelvényekkel, kiderült, hogy a 60 havi befizetése rendben van, csak
Vámosgyörkön volt hiányos.
Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy amikor a 2003-ban megkötött LTP-ket 2008-ban
javasolták felmondani, és helyette újabbat kötni, akkor Atkáron nagyon sokan eleget tettek ennek
a Társulati javaslatnak, akkor a Társulat úgy döntött, hogy az 5 millió Ft-os tartozást Atkár már
nem fizeti meg, mivel Vámosgyörkön meg alig 40-en éltek ezzel a szerződéskötési lehetőséggel.
Javasolta a Képviselő-testületnek a beszámoló a Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvíz
üzemeltető Költségvetési szervnél lefolytatott belső ellenőrzésről szóló az előterjesztés
tudomásul vételét.
A Képviselő-testület a - Beszámoló a Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvíz
üzemeltető Költségvetési szervnél lefolytatott belső ellenőrzésről szóló - előterjesztésre
vonatkozóan 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és tudomásul vette.

- Atkár Község Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési terve
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző
Kérdés, hozzászólás:

27
Bartókné Lukács Irén Ügyrendi és Pénzügyi bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a- temetőről és a temetkezésről szóló 3/2002. (II.27.) számú rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet. A bizottság egyetértett a rendelet-tervezettel, és javasolta
a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek Atkár Község Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési
tervére vonatkozó határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - Atkár Község Önkormányzatának 2010. évi
közbeszerzési tervére vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
9/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Atkár Község Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési terve
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX törvény 5. §-a és Atkár Község Önkormányzata 22/2005. (V. 25.) Kt.
határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzata 3. §-a alapján e határozat melléklete
szerint állapítja meg az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét.
Felelős: Végrehajtásért: Benei Bertalan polgármester
Határidő: 2010. december 31.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a közbeszerzési tervet a község
honlapján tegye közzé.
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 8 napon belül

- Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkaterve
Előadó: Gulyás Szabó Györgyné igazgató
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi
munkatervére vonatkozó határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár
2010. évi munkatervére vonatkozóan – 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
10/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkaterve
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Egressy Gábor
Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkatervéről szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
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Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78.
§ (5) bekezdésében foglalt hatáskörében az Egressy Gábor Művelődési Ház és
Könyvtár 2010. évi munkatervét jóváhagyja.
Felelős: végrehajtásért Gulyás-Szabó Györgyné igazgató
Határidő: folyamatos, 2010. december 31.
Gulyás Szabó Györgyné igazgató:
Bejelenti a Képviselő-testületnek a holnapi Kultúra-napi rendezvényt, amelyre mindenkit
szeretettel meghív este 6 órára.

- Jótündér Gyermek Alapítvány támogatási kérelme
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Benei Bertalan polgármester:
A kérelmet mindenki megkapta, kérem a képviselők javaslatát.
Kérdés, hozzászólás:
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Az a véleménye, hogy a kérelemben leírtak nem az ő problémájuk, van nekik elég olyan feladat,
amit meg kell oldani.
Berényi Ildikó képviselő:
Szerinte jó lenne, ha tudnának segíteni, de mivel érdemben nem tudnak adni, ezért ne támogassák
a kérelmet.
Benei Bertalan polgármester:
Az elhangzottak alapján javasolta a Jótündér Gyermek Alapítvány támogatási kérelmének
elutasítását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Jótündér Gyermek Alapítvány támogatási
kérelmének elutasítására vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
11/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jótündér Gyermek Alapítvány támogatási kérelmének elutasítása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Jótündér
Gyermek Alapítvány támogatási kérelmét és az alábbi határozatot hozta:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tekintettel az Önkormányzat
2010. évi gazdálkodási helyzetére, a Jótündér Gyermek Alapítványt anyagilag
támogatni nem tudja.
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A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésről tájékoztassa
az alapítványt (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 60.)
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: 15 napon belül

- Árnyaskert Óvoda maximális létszámtól való eltérés engedélyezése
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Előadó: Berényi Ildikó óvodavezető
Berényi Ildikó óvodavezető:
Január 1.-től megváltozott a közoktatási törvény azon rendelkezése, amely szerint a maximális
létszámtól való eltérést 20 %-ban állapította meg.
A létszámtól való eltéréssel azért kell foglalkozni, mert vannak olyan gyerekek, akiket 2 főnek
kell számítani, ez így 10 főt eredményezett, és a maximális létszám 66 fő, ameddig elmehet a
fenntartó, ez most 32-32 fő, igy még a két csoportba összesen 2 gyereket lehet felvenni.
13 olyan gyerek van, aki elkezdi az első osztályt.
Idáig 8 gyerek van előjegyzésbe véve, de csak kettőt lehet felvenni. Ehhez felvételi bizottságot
kell létrehozni, aki majd kiválasztja a 8 főből azt a 2 főt, aki felvehető.
Arra is fel kell készülni, hogy azok a szülők akik elutasító határozatot kapnak, megfellebbezhetik
a döntést, keresni kell a megoldásokat erre.
Kérdés, hozzászólás:
Bartókné Lukács Irén képviselő.
A Napközi Otthonnál is ugyanez a helyzet, itt is több a jelentkező, mint amennyit fel lehet venni.
Berényi Ildikó óvodavezető:
A felvételről a fenntartónak márciusig kell dönteni. Az elmondott létszámadatok becsült adatok.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Biztos nem kellene a felvételt elutasítani, ha lehetne 3. csoportot is kialakítani, de ehhez most fel
kellene venni 2 óvodapedagógust, dajkát, stb. és ha ez a nagy létszám két év múlva ismét
lecsökken, meg kell szüntetni a csoportot, el kell küldeni a dolgozókat, ez mind nagyon sok plusz
kiadással jár az önkormányzatnak.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ő azt szeretné, ha minden olyan óvodást, aki btm-es, és úgy látják az óvónők is, hogy ez nem
mehet a gyerek rovására, engednének az első osztályba, mert itt kétszer járhat elsőbe a gyerek
mindenféle hátrány nélkül. Szerinte ez nem okoz olyan nagy törést a gyereknek.
Az iskolában jelenleg 16 btm-es gyerek van.
Berényi Ildikó óvodavezető:
A 9 nagycsoportos közül csak 1 nem beszédhibás gyerek van. 1 beszédfogyatékosnak 3
logopédiát kell adni.
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Dr. Jakab Csab jegyző:
A határozati javaslat kiegészítését javasolja azzal, hogy felvételi bizottságot kell alakítani, aki
meghatározza a felvétel szempontjait.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a határozati javaslat kiegészítéssel együtt történő elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az Árnyaskert Óvoda maximális létszámtól való
eltérés engedélyezésére vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
12/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Árnyaskert Óvoda maximális létszámtól való eltérés engedélyezése
Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az Árnyaskert
Óvoda vezetőjének bejelentését az óvodai létszám alakulásáról és az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (2) bekezdés c) pontjában megállapított jogköre alapján az Árnyaskert
Óvodában a maximális csoportlétszámtól eltérést az alábbiak szerint engedélyezi:
1.
Bóbita csoport: 33 fő
2.
Napsugár csoport: 33 fő
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatot küldje meg az
Árnyaskert Óvoda részére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
3 napon belül

A Képviselő-testület felhívja az óvodavezető figyelmét, hogy a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 65. § (2) bekezdése alapján felvételi bizottságot hívjon össze.
Felelős:
Határidő:

Berényi Ildikó óvodavezető
5 napon belül

- Településrendezési szerződés-tervezet
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Benei Bertalan polgármester:
Emlékezteti a Képviselő-testületet, hogy tavaly novemberben hoztak határozatot – a Tasspusztán
létesülő üzemek miatt – a településrendezési terv módosítására. Akkor kötöttek egy szerződést
456 eFt +ÁFA összegben, amely Atkár digitális térképét is tartalmazta. Most megküldték a
településrendezési tervhez a szerződés-tervezetet, amelybe – ígéretükhöz híven azt az összeget is
beletették, amely Atkár község kötelezettsége. Az Oktatási Minisztérium ezért felelősségre
vonhatja őket, hogy hogyan fordíthatott ilyen magas összeget a Károly Róbert Főiskola a
rendezési terv módosítására?
Reggel telefonon beszélt Dr. Magda Sándor országgyűlési képviselő Úrral erről, aki azt mondta,
hogy intézkedni fog, megnézi a lehetőségeket.
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Később, Ivádiné keresett meg, aki kérte, hogy valamilyen összegben Atkár is szálljon be a
költségviselésbe.
Azóta már volt is itt egy mérnök. Jegyző Úr hozta a szerződést, amit a térképre kötöttek, ez 570
eFt volt, és a Főiskola fizette. Fel kellene ajánlani ezt az összeget az Önkormányzat részéről.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Mivel ezt az összeget már kifizették, javasolta, hogy a településrendezési tervhez járuljanak
hozzá azzal az összeggel, amibe az alaptérkép került.
Benei Bertalan polgármester:
Ez nagy lehetőség volt tavaly, mert úgy nézett ki, hogy a községnek nem került volna semmibe
sem az alaptérkép, sem a rendezési terv módosítása.
Most kellene dönteni, hogy ne kelljen még egy testületi ülést összehívni, mert minél tovább
húzódik, annál később lesz lehetőség arra, hogy az erőmű megépüljön. Még így is kb. 10 hónap
alatt készül el a terv módosítása, és ezt a költséget is csak akkor kellene fizetni.
Egy ilyen tervből a falunak csak haszna származhat.
Javasolta, hogy az elhangzottakhoz járuljon hozzá a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát a településrendezési terv módosításának
hozzájárulására vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
13/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Településrendezési szerződés megkötése
Atkár község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Károly Róbert
Főiskola, a Károly Róbert Nonprofit Kft., a Pomsár és Társa Építész Iroda és Atkár
Község Önkormányzata között kötendő Településrendezési szerződésről szóló
megállapodást és az alábbi határozatot hozta:
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az atkári településrendezési
eszközök elkészítéséhez 325 000 Ft+ÁFA összeget biztosít.
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a településrendezési
szerződést a határozatnak megfelelően készítse elő és küldje meg a Károly Róbert
Főiskola részére.
Felelős:
Határidő:

Benei Bertalan polgármester
15 napon belül

A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a településrendezési eszközök
költségét Atkár Község 2010. évi költségvetésében biztosítsa.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
a 2010. évi költségvetés módosításakor
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- Településőrség
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Benei Bertalan polgármester:
Bejelenti, hogy az Önkormányzat pályázott településőrségre, és az Interneten olvasták, hogy
nyertek is.
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Mik voltak a feltételei?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Vagyonőr bizonyítvány volt a feltétel, ezt az IRM írta elő.
Kétirányú a dolog, mert vannak közterület-felügyelők, és ott más a helyzet, munkaviszonyról van
szó. Két ember kell.
Benei Bertalan polgármester:
Két műszakba kellene alkalmazni őket. Kéri a Képviselő-testületet, hogy bejelentését vegye
tudomásul.
A Képviselő-testület a polgármester bejelentését a településőrségre vonatkozóan
határozathozatal nélkül – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül tudomásul vette.

–

- Tűzoltószertári bejárat
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Tűzoltószertárhoz az Önkormányzatnak nincsen
bejárati lehetősége a Földhivatali bejegyzés szerint. A szertárépületnek, és a mögötte lévő
területnek ugyanaz a helyrajzi száma, ezért készíttettünk egy megosztási rajzot, hogy hivatalos
legyen a bejárási lehetőség. 76 m2-ről lenne szó. A terület tulajdonosát, Virág Jánost tegnap
kétszer is kereste, hogy ezt megbeszéljék, de csak ma reggel találkoztak, aki kijelentette, hogy
ehhez nem járul hozzá, mivel ő ott házat akar építeni. Tájékoztatta, hogy az Önkormányzat meg
fogászati rendelőt szeretne kialakítani a szertárból.
Olyan nem fordulhat elő ma Magyarországon, hogy egy épületbe ne mehessen be a tulajdonosa,
mert a bejárat másnak a tulajdonában van. Ez az épület nem ma épült, mindig is bejártak ott, ez
már egy szerzett jog, ezt nem lehet elvenni. Addig nem, fog nyugodni, amíg megoldást nem
találnak a bejárásra.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy az elmondottakat vegye tudomásul.
A Képviselő-testület a polgármester által elmondottakat a Tűzoltószertári bejáratra vonatkozóan
– határozathozatal nélkül – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül tudomásul vette.
Király Sándor képviselő 20.48 órakor távozik az ülésteremből, ezzel a képviselők létszáma 7 főre
csökkent.
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- Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendjének jóváhagyása
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Előadó: Bartókné Lukács Irén igazgató
Bartókné Lukács Irén igazgató:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a házirendet a fegyelmi és egyeztető eljárás lefolytatása
miatt szükséges módosítani.
Kéri a módosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendjének jóváhagyását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát a Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendjének
jóváhagyására vonatkozóan – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
14/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendjének jóváhagyása
Atkár Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola
felülvizsgált és módosított házirendjét és az alábbi határozatot hozta:
Atkár Község Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi
LXXIX. törvény 40. § (9) bekezdésében biztosított jogköre alapján a a Petőfi Sándor
Általános Iskola felülvizsgált és módosított házirendjét jóváhagyja.
A 4/2008. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott házirend hatályát
veszti.
A Képviselő-testület felhívja az igazgató figyelmét a házirend nyilvánosságra
hozatalára.
Felelős:
Határidő:

Bartókné Lukács Irén igazgató
azonnal

- Petőfi Sándor Általános Iskola Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi
Programjának módosítása és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Előadó: Bartókné Lukács Irén igazgató
Bartókné Lukács Irén igazgató:
Ezt a tervet minden évben módosítani kell az aktuális adatok miatt. Az oktatási statisztikai adatok
alapján készült a módosítás.
Kéri a tervet a módosításokkal elfogadni.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
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Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a Petőfi Sándor Általános Iskola Közoktatási Intézményi
Esélyegyenlőségi Programjának módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalásának jóváhagyását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát a Petőfi Sándor Általános Iskola Közoktatási
Intézményi Esélyegyenlőségi Programjának módosításának és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalásának jóváhagyására vonatkozóan – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
15/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Petőfi Sándor Általános Iskola Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi
Programjának módosítása és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása
A Képviselő-testület megtárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola Közoktatási
Intézményi Esélyegyenlőségi Programjáról szóló előterjesztést és a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontjában rögzített jogkörében
eljárva az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Általános Iskola 41/2008. (IV. 16.) számú
Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi
Programját a határozat melléklete szerint módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalja és jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhívja az iskola igazgatójának figyelmét a Programban foglaltak
végrehajtására.
Felelős: Bartókné Lukács Irén iskolaigazgató
Határidő: azonnal

- Petőfi Sándor Általános Iskola akadálymentesítése
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Benei Bertalan polgármester:
Az iskolánál készül az akadálymentesítés. Kéri a képviselőket, hogy lebonthassák a régi kerítést,
és beljebb hozzák, de előtte a parkolóból kijönne a járda a mozgáskorlátozottak miatt is, és lenne
a bejárati kapunál egy körforgalom-szerű megoldás, hogy ott meg lehessen fordulni. Ott jönne be
az udvari járda, a kerítés az iskolaépület vonalához kerülne és az egészet le lehetne zárni együtt.
A belső kerítést pedig el is lehetne bontani, mert így zárt lehetne az egész.
Ezt most azzal a kivitelezővel, aki vállalja, meg is lehetne csináltatni. Kiszámolta azt is, hogy a
kaputól, majdnem végig újra kellene építeni a lábazatot, mert ki van dőlve.
Kérdés, hozzászólás:
Bartókné Lukács Irén igazgató:
Többen is aggályoskodtak azért, hogy az iskola kerítés nélküli lenne. Már azt szokták meg, hogy
zárt az egész udvar.
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Berényi Ildikó képviselő:
És lenne ott parkosítás is?
Benei Bertalan polgármester:
Igen, van ott pár fa, amit meg lehet hagyni, de van, amit ki kell vágni.
Hasznosi Árpád képviselő:
Akkor az iskola területe leszűkül.
Benei Bertalan polgármester:
De ha amott be lesz füvesítve, szép lesz.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Szünetben a 140 gyerek inkább itt van elől, minthogy elmenne innen.
Benei Bertalan polgármester:
Szépen meg lehetne csinálni, ezzel az akadálymentesítéssel.
Aki egyetért a javaslattal szavazzon.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az általános iskola kerítésére vonatkozóan – 7
igen szavazattal, l ellenszavazattal, elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
16/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Általános Iskola kerítésének kialakítása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:
A Petőfi Sándor Általános Iskola Fő úti kerítése elbontásra kerül. Az új kerítés az
Általános Iskola Fő úti homlokzatának meghosszabbításaként lesz felépítve.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkák elvégzésének
időpontjáról és kivitelezéséről egyeztessen az Általános Iskola igazgatójával.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: 15 napon belül
Bartókné Lukács Irén igazgató:
Kéri a Polgármester Urat, hogy jöjjön el az Iskolába és mindezeket mondja el ő a kollégáknak.
Benei Bertalan polgármester:
Ha jobbra fordul az idő, egy nagyszünetben is meg lehetne beszélni mindezt a helyszínen.
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Dr. Jakab Csaba jegyző:
Elkezdődött a kampányidőszak, és ha politikai hirdetéseket szeretnének elhelyezni az atkári
Hírmondóban, dönteni kellene, hogy ad-e lehetőséget erre a Képviselő-testület, és ha igen,
mennyiért?
Kérdés, hozzászólás:
Kocsis Attila képviselő:
Mikor jelenik meg az újság?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Az újság tavasszal jelenne meg.
Benei Bertalan polgármester:
Szerinte már az önkormányzati dolgok is alig férnek bele.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Javasolta, hogy a politikai pártok inkább szórólapot csináltassanak, és ne az újságban hirdessék
magukat.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta, hogy az Atkári Hírmondóban ne biztosítsák a politikai hirdetések megjelentetését.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a politikai hirdetések megjelentetésére
vonatkozóan – 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
17/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Atkári Hírmondóban elhelyezni kívánt politikai hirdetésekről
A Képviselő-testület az általa alapított Atkári Hírmondó időszaki kiadványban a 2010.
évi országgyűlési választások kampányidőszakában politikai hirdetések elhelyezését
nem biztosítja.
Felelős: Dr. Jakab Csaba felelős kiadó
Határidő: azonnal
Berényi Idlikó képviselő:
Az óvodai beíratásról ad tájékoztatást.
Ekkor derült ki, hogy a beíratott gyereknek orvosi igazolása van arról, hogy tej érzékeny. A
megoldásról érdeklődött az ANTSZ-től. Óvodai felvételi elutasítás van azokon a helyeken, ahol a
főzőkonyha nem tudja ezt bevállalni. Szerződést lehet kötni a szülővel, hogy ezt tudomásul veszi,
hiszen a konyhásoknak nincs dietetikus végzettségük. Ha a beíratott gyerek szülője nem vállalta,
hogy behozza az ételt, a tízórait a gyerekének az óvodába, inkább ebéd előtt elviszi, akkor ezt is
le kell papírozni.
Van egy másik kisgyerek, aki tej- és tojásfehérje érzékeny. Emiatt újra felhívta a hatvani
ANTSZ-t, hogy nem változott-e valami. Itt is azt a megoldást javasolják, hogy ha nem tudja a
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főzőkonyha ezt bevállalni, akkor kétoldalú megállapodás legyen a szülő és az óvoda között, hogy
a szülő biztosítja a gyerekének az aznapi étkezést, az óvoda pedig azt, hogy külön tárolják az
ételt, és az ANTSZ ad majd rá engedélyt, és felelősséget kell vállalni azért, hogy az étel az
óvodában van.
Teljes egészében átérzi, ha ilyen probléma van a családban, de ezt betartani nagyon nagy gond.
Kéri a tájékoztatás tudomásul vételét.
A Képviselő-testület az elhangzott tájékoztatót 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
tudomásul vette
Benei Bertalan polgármester:
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, és az ülést 21.25
órakor bezárta.

kmf.
Dr. Jakab Csaba
jegyző

Benei Bertalan
polgármester

