
 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2010. május 14-én /pénteken/ 13.00 
órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.  

 
Az ülés helye:            Községháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Benei Bertalan polgármester, 
 Fülöp Lászlóné, alpolgármester 
 Bartókné Lukács Irén, Berényi Ildikó  
 Hasznosi Árpád, Kocsis Attila, 
 Paksi Tamás, Pesti Jánosné képviselők 
 
Távolmaradását Benei Kálmán, Király Sándor, képviselők. 
bejelentette:  
 
Meghívottak: Dr. Jakab Csaba, jegyző, 
 Gulyás-Szabó Györgyné, Műv.Ház igazgató, 
 Tóth Gáborné, igazgatási előadó, jzkv-vezető 
 
 
I. NAPIREND ELŐTT: 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, a meghívottakat.  
A mai rendkívüli ülés összehívásának indoka az óvodai csoportbővítése.  
 
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselő-
testületből 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.) Óvodai csoport-bővítés. Benei Bertalan polgármester. 
 
2.) Bejelentések indítványok. 
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II. NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

1.) Óvodai csoport-bővítés. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ezen a héten összeült a Képviselő-testület által választott felvételi bizottság annak eldöntésére, hogy 
mely gyermekeket vegyék fel az óvodába. A megbeszélés során arra jutottak, hogy a 6 gyermek 
elutasítása az intézmény jövőjét – az iskoláét is- érinti. Ha más óvodába viszik, félő, hogy az 
iskolába sem hozzák vissza, pedig jövőre 29 elsős lehetne.  
Átadja a szót Berényi Ildikónak, aki ismerteti az óvoda tárgyi feltételeit, azt, hogy a kiadásokat 
hogyan érinti a többlet létszám. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Május 4-én és 5-én óvodai beiratkozás zajlott. A beiratkozók száma hozta a mostani helyzetet. Át 
kell gondolni az óvoda helyzetét. Végig taglalták az egyéni helyzeteket, kik a kötelezően felveendők, 
a hátrányos helyzetűek, a HHH-sok, stb. Kiderült, hogy a „csak” a dolgozó szülők gyerekeit nem 
tudják felvenni, mert nincs törvényi preferencia. 
Az ülésen jelen volt Pestiné, Fülöpné, Király, Beneiné GYIV-es. Pestiné javasolta a testület elé hozni 
az indítható csoportok számának felülvizsgálatát, a helyzet elemzését. 
A mai ülés azért kellett, mert a tv. május 15-ig engedélyezi a csoportok átszervezését. 
 
A csoportbővítés tárgyi feltételei adottak, a személyi már nem. +2 fő kellene. Végkielégítésre, 
felmentésre, szabadságra: 1.891.400.-Ft. Ezt az összeget akkor is ki kell fizetni, ha elmegy és akkor 
is elég, ha beáll az új ember a 3. csoportba. Ez az év rendben lenne, a kérdés, hogy a következő év 
anyagi fedezete is megoldható-e? 
Megfontolás tárgya: van-e lehetőség januártól augusztus végéig működtetni a 3. csoportot, de 2011. 
szeptembertől úgy is kell a 3. csoport a 22 új belépő miatt. 2011-szeptemberétől már 3 éves kor a 
tankötelezettség! 
A kérdés lényege: a 2011. január-augusztusi időszak finanszírozása. Ha igen, nem kell elutasítani a 
jogos igényeket. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Ma délelőtt megkereste néhány kisgyermekes szülő kb. száz aláírásos kérelemmel. 
Ismerteti a szülők kérelmét. 
 
Hasznosi Árpád képviselő: 
 
3 csoport esetén is vegyes csoportok lesznek? 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Igen, maradnának a vegyes csoportok a nevelési program szerint. A csoport létszám 26 kicsi, 15 
középsős, 20 nagy. A részben osztott is vegyes csoport, nem jelentős a különbség. 
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Bartókné Lukács Irén képviselő: 
 
Az előző években is támogatták a 3. csoport indítását. Először a Képviselő-testületet kellett volna 
kérdezni márciusban, nem kellett volna pánikot kelteni. Rosszul érintette a szülői jelzés, hogy „a 
Képviselő-testület nem akarja a 3. csoportot.” 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
Volt róla szó korábban is, igaz becsült adatok kapcsán, de túllépett a Képviselő-testület ezen a 
témán. Márciusban pedig még nem volt látható, hány gyereket fognak beíratni. Senki nem tudja 
pontosan megjósolni, mennyi lesz a beköltözők száma. A védőnői adat ehhez még kevés. Tanulság: a 
beiratkozást a testületi döntés elé kell tenni.  
Igaz, hogy ezzel a következő testületre tesznek terhet, de jövőre nem lehet megkerülni a 3. csoportot. 
Be kell vállalni a képviselő-testületnek a 2011. január és augusztus közötti pluszköltségeket a 
következő testület terhére. 
Ha bejönnek az új gyerekek, akkor 69 fő lesz és akkor már biztosan kell a 3. csoport. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
A Munkaügyi Központnál lehet pályázni pályakezdő óvónő alkalmazására. 
 
Kocsis Attila képviselő: 
 
A szülőknek miért kellett aláírást gyűjteni, kérdezték tőle a szülők. A más településről felvetteknek 
inkább örülni kellene, nem reklamálni, hogy idegenek járnak ide. 
Volt, aki felháborodva támadott rá, hogy nonszensz, hogy 26 gyereket kidob a Képviselő-testület, 
mert leszavazták a 3. csoportot. Nem értette a támadást. Akkor volt egy helyzet, most van egy másik 
helyzet. Furcsállja, hogy 22 db 2 éves gyerek született. (került elő, ezt nem érti) 
 
Berényi Ildikó képviselő: 
 
A felvételi körzet a lakhely, tartózkodási hely, munkahely alapján van megállapítva. Akinek 
jogviszonya van, az nem utasítható el. Két ilyen gyerek van, nem vétett a törvény ellen, mert a 
gyerek szülője itt dolgozott, amikor felvette (kántor). Nem tehető ki ez a gyerek sem, azért, mert 
most nincs rá szükség létszám szempontjából. 
Az akkori helyzetben két csoport indításáról döntött a Képviselő-testület. A felvételi bizottság a 3. 
csoportról nem dönthet. Az, hogy ki mit mond, mit ért félre, az nem kezelhető. 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 2010 szeptemberétől három csoporttal működjön az óvoda, 
és emiatt az Árnyaskert Óvoda Alapító Okirat módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a 2010 szeptemberétől indítható csoportok számára 
és az Óvoda Alapító Okiratának módosítására vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

36/2010 (V. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Tárgy:  Az Atkári Árnyaskert Óvodában a 2010/2011-es nevelési évben indítható 

csoportok számáról szóló határozat felülvizsgálatáról és az Árnyaskert Óvoda 
Alapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
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I. Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése alapján az atkári 
Árnyaskert Óvodában a 2010/2011-es nevelési évben az indítható csoportok száma 3 
(három). 
 
A Képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a nevelési évet a 
határozatnak megfelelően szervezze meg. 
 
Felelős:  Berényi Ildikó óvodavezető 
Határidő:  2010. szeptember 1. 
 
II. Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-89. §-ában foglaltak és a 
költségvetési szervek gazdálkodásáról és jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján 
az Árnyaskert Óvoda Alapító Okiratát (továbbiakban alapító okirat) az alábbiakban 
módosítja és egységes szerkezetét a határozat melléklete szerint állapítja meg: 
 
A 7. pont helyébe az alábbi 7. pont kerül: 
 
"7.) Az intézményi ellátottak jóváhagyott férőhely száma: 75 fő 
 
A csoportok maximális létszáma: 25-25 fő. 
A csoportok maximális létszámának számításakor és az attól való eltéréskor a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletében foglaltakat kell 
figyelembe venni." 
 
Az alapító okirat módosítása a 2008. évi CV. törvény 5. § (5) bekezdése alapján 2010. 
augusztus 1-től hatályos. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az alapító okiratot foglalja 
egységes szerkezetbe és küldje meg a Magyar Államkincstár részére. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  8 napon belül 
 
III. A Képviselő-testület a 27/2010 (III. 25.) és 28/2010 (III. 25.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
 
 

III. NAPIREND UTÁN: 
Bejelentések, indítványok 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola akadálymentesítésére 
ÉMOP 2009-4.2.2 pályázat benyújtásáról szóló 81/2009. (IX. 10.) számú határozatot a pontos 
pályázati ütemezés ismeretében módosítani szükséges, majd egységes szerkezetbe kell foglalni. 
Ismerteti a határozati javaslatot, melynek másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 
Kérdés, hozzászólás: Nem volt. 
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Benei Bertalan polgármester: 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek a Petőfi Sándor Általános Iskola akadálymentesítésére vonatkozó 
81/2009. (IX. 10.) számú határozat módosításának és egységes szerkezetbe foglalásának elfogadását. 

 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Petőfi Sándor Általános Iskola akadály-
mentesítéséről szóló 81/2009. (IX. 10.) számú határozat módosítására és egységes szerkezetbe 
foglalására vonatkozóan - 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

37/2010 (V. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Tárgy:  Petőfi Sándor Általános Iskola akadálymentesítésére ÉMOP 2009-4.2.2 

pályázat benyújtásáról szóló 81/2009. (IX. 10.) számú határozat módosításáról 
és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2009. (IX. 10.) számú 
határozatának második bekezdése helyébe jelen határozat II. pontja lép és egységes 
szerkezetű szövegét az alábbiakban állapítja meg: 
 
I. Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Magyarországi 
Regionális Operatív Program Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz 
(Akadálymentesítés) c. pályázati felhívására (Kódszám: ÉMOP-2009-4.2.2) pályázatot 
nyújt be az Atkári Községi Önkormányzat tulajdonát képező Petőfi Sándor Általános 
Iskola épülete akadálymentesítési munkálatainak támogatására. 
 

II.  A tervezett fejlesztés pontos megnevezése: Az atkári Petőfi Sándor Általános Iskola 
komplex akadálymentesítése 

A tervezett fejlesztés összköltsége: 10 287 398 Ft 
A tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése: 
2009. II. félév 380 000 Ft 
2010. I. félév 3 370 075 Ft 
2010. II. félév 6 537 323 Ft 
 
A tervezett fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése: 

 2009. 2010. 
Saját forrás - a támogatást 
igénylő hozzájárulása 

0 Ft 1 028 742 Ft 

ÉMOP-4.2.2.-09 támogatás 380 000 Ft 8 878 656 
Ft 

 
A saját forrás biztosításának módja jelen határozat alapján a 2010. évi költségvetésben. 
A Képviselő-testület az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós 

fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2010. évi támogatásának rendjéről szóló 
8/2010. (II. 26.) ÖM rendelet 3. § (1) bek. b) pontja alapján a saját forráshoz 50 %-os 
támogatást igényel. 
 
III. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 
� támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, 
� a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség bruttó 90 %-a 
� A projekt megvalósítására a pályázónak a támogatási szerződés megkötését követően 
maximum 24 hónap áll a rendelkezésére. A pénzügyi elszámolás benyújtásáig a projektet 
fizikailag is be kell fejezni. 
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� Szállítói finanszírozású számla elszámolásra csak akkor nyújtható be, ha annak egyedi 
támogatástartalma az 1 millió forintot meghaladja (Pénzügyi elszámolás részletes 
szabályai - 2.1) 
 
IV. A Képviselő-testület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a pályázatot az előírt 
mellékletekkel küldje meg a VÁTI Kht. Észak-Magyarországi Területi Iroda (3526 
Miskolc, Arany J. tér 1. D lépcsőház II. em) részére a pályázatban előírt mellékletekkel. 
Felelős:   Benei Bertalan polgármester 
Határidő: 2009. november 30. 

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

 
 
 
Benei Bertalan polgármester: 
 
Mindenki előtt ismeretes, hogy Dr. Magda Sándort az országgyűlési képviselők választásán nem 
választották meg újra. Dr. Magda Sándor képviselő úr az elmúlt ciklusokban nagyon sokat tett a 
községért. Javasolta, hogy a Képviselő-testület Dr. Magda Sándor - országgyűlési képviselőként -
Atkár község érdekében kifejtett munkáját oklevélben köszönje meg. 
 
Kérdés, hozzászólás: nem volt. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - Dr. Magda Sándor országgyűlési képviselőként 
végzett munkájának elismerésére vonatkozóan – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

38/2010 (V. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Tárgy:  Dr. Magda Sándor országgyűlési képviselőként végzett munkájának elismerése 
 
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Magda Sándor országgyűlési 
képviselőként Atkár Község érdekében kifejtett munkáját megköszöni, egyben felkéri a 
polgármestert, hogy Dr. Magda Sándor részére juttassa el az ezt tartalmazó oklevelet. 
 
Felelős:   Benei Bertalan polgármester 
Határidő: 45 nap 

 

Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, és a rendkívüli ülést 
13.45 órakor bezárta.  
 

 
 

kmf. 
 
Dr. Jakab Csaba Benei Bertalan 
  jegyző  polgármester 

 


