JEGYZŐKÖNYV
Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 24-én /csütörtökön/
15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:

Benei Bertalan polgármester,
Fülöp Lászlóné, alpolgármester
Bartókné Lukács Irén, Berényi Ildikó
Hasznosi Árpád, Király Sándor,
Kocsis Attila, Oravecz Györgyné,
Paksi Tamás, Pesti Jánosné képviselők

Meghívottak:

Szántó Mariann, pályázó
Dr. Jakab Csaba, jegyző,
Gulyás-Szabó Györgyné, Műv.Ház igazgató,
Bodnár Antalné, a Választási Bizottság elnöke
Pesti Jánosné, ig.előadó, jzkv-vez.

Megjelent:

35 fő atkári lakos

I. NAPIREND ELŐTT:
Benei Bertalan polgármester:
Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, a meghívottakat, és az érdeklődőket.
Külön köszöntötte Bodnár Antalnét, a Választási Bizottság Elnökét, aki - a 2006-os önkormányzati
választás 10. helyén végzett és az elhunyt Benei Kálmán képviselői helyére lépő - Oravecz
Györgyné eskütétele miatt van jelen.
Felkéri a jelenlévőket, hogy az elhunyt Benei Kálmán képviselő emlékére egy perces néma
felállással adózzanak.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 2006-os választáson szerzett eredménye alapján
Oravecz Györgyné kerül a képviselők sorába.
Felkéri Bodnár Antalnét, a helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy vegye ki az esküt Oravecz
Györgynétől.
- Eskütétel –
- Eskü okmányok aláírása. –
Benei Bertalan polgármester:
Gratulál Oravecz Györgynének képviselői tagságához, ezzel a Képviselő-testület létszáma 10 főre
emelkedett.
Továbbá javaslatot tesz Oravecz Györgyné Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsági taggá történő
megválasztásához az elhunyt Benei Kálmán helyett.

96

Kérdés, hozzászólás:
Berényi Ildikó képviselő:
Oravecz Györgyné a szociális bizottság tagja is, akkor lemond erről a tagságáról?
Dr. Jakab Csaba Jegyző:
A kettő nem zárja ki egymást.
Oravecz Györgyné képviselő bejelenti személyes érintettségét és kijelenti, hogy nem fog szavazni
az ügyben.
A Képviselő-testület Oravecz Györgyné bejelentésére – határozathozatal nélkül – 9 igen
szavazattal (Oravecz Györgyné nem szavazott) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a döntésből
kizárta.
A Képviselőtestület a polgármester javaslatára - határozathozatal nélkül - 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül /Oravecz Györgyné képviselő nem szavazott/ Oravecz
Györgyné képviselőt az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztotta, így a bizottság
létszáma 5 főre emelkedett.
Megköszöni Bodnár Antalné, Helyi Választási Bizottság Elnökének ülésen történő megjelenését,
munkáját.
Bodnár Antalné távozik az ülésről.
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fős képviselőtestületből 10 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 – 10 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s az alábbi napirendi pontokat
tárgyalja meg:
NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1.) Beszámoló a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés teljesítéséről.

Benei Bertalan polgármester,
Dr. Jakab Csaba jegyző

2.) A falunap programjának összeállítása, jóváhagyása.

Benei Bertalan polgármester

3.) Beszámoló az Árnyaskert Óvoda munkájáról, a közoktatási Berényi Ildikó óvodavezető
esélyegyenlőségi terv intézményi megvalósulásáról; a fenntartói intézményértékelés elfogadása.
4.) Beszámoló a Petőfi Sándor Általános Iskola munkájáról,
a közoktatási esélyegyenlőségi terv intézményi megvalósulásáról; a fenntartói intézményértékelés elfogadása.

Bartókné Lukács Irén ig.

97

5.) Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói munkakörére kiírt
pályázat elbírálása

Dr. Jakab Csaba jegyző

6.) 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: nem volt.
A Képviselőtestület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között átruházott
hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, valamint a polgármester munkájáról szóló
jelentést - határozathozatal nélkül –10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
Berényi Ildikó, a Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnöke:
Jelentést tesz a Szociális Bizottság munkájáról.
A bizottság utolsó jelentése óta 3 ülést tartott, április 15-én, május 14-én és június 22-én.
Áprilisban 2 lakásfenntartási támogatás iránti kérelemből egyet elfogadtak, 4 átmeneti segélyből
egyet a jövedelem nagysága miatt el kellett utasítani, így 20.000 Ft segély kiutalásáról döntöttek.
Májusban 10 átmeneti segélykérelem érkezett, összesen 20.000 Ft- segélyről határoztak, 4
lakásfenntartási kérelemből mindet elfogadták.
A mai ülésre 4 átmeneti segélykérelemre 20.000.-Ft-ról döntöttek, továbbá 4 lakásfenntartás iránti
támogatás érkezett, melyet elfogadtak.
A bizottság egy előterjesztést is véleményezett, melyet majd a tárgyalásánál ismertet.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
A Képviselőtestület a Szociális és Művelődésügyi Bizottság munkájáról szóló jelentést határozathozatal nélkül 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.) Beszámoló a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés teljesítéséről
Előadó: Benei Bertalan polgármester,
Dr. Jakab Csaba jegyző
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Benei Bertalan polgármester:
Köszönti az AMON Bt üzemág vezetőjét, Bokrosné Gy. Krisztinát. Kéri, amennyiben kiegészítése
van, tegye meg.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Jegyző Úr a 2009. évi számszaki adatokról kért
kiegészítést.
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Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Temetéskor ő úgy látja, hogy két autóval érkeznek, mert két fő már korábban itt van, de később
még érkeznek. Ilyenkor dupla költséget számolnak fel, nem lehetne ezt egy menetben megoldani?
Délelőtt volt a temetőben, ahol nagy a fű, az árokparton térdig ér. Amikor a Képviselő-testület
megbízta az AMON-t, azt ígérték, hogy karbantartják, de úgy látja, hogy ez nehézkes. Az első
kerítés az utcafronton tele van bokrokkal, ezt sem irtották ki. Két konténer van, melyből az egyik
mindig tele van, és a környéke is szemetes.
Kérése a meglévő kegyeleti harang használatára vonatkozik, ugyanis sohasem harangoznak, mikor
az elhunytat a sírhoz viszik. Bartók Lászlót is kérdezte ennek okáról, aki azt a választ adta, hogy
nincs rá emberük. Szerinte pedig biztos találnának olyan atkári embert, vagy hozzátartozót, aki
vállalná a harangozást. Kéri ennek megoldását.
Bokrosné Gy. Krisztina AMON üzemágvezetője:
2009. október 1-vel került az AMON-hoz, ő akkor fel is kereste Jegyző Urat, hogy szeretné ezt a
kapcsolatot ápolni. Azóta többször is találkoztak, kezd kialakulni az együttműködés. A
hozzászólásban elhangzott, hogy füves a temető. Ez tény, de ilyen esős időben gyorsan nő a fű.
Idén négyszer, legutóbb pedig két hete nyírták a füvet. Látta, hogy a kerítés mellett is nyírták.
Legutóbb segített az önkormányzat, azzal, hogy a kerítés mellett lenyírták a füvet. Az is igaz, hogy
a kerítésnél lévő bokrokat, cserjéket még nem tudták kiirtani.
A szemétszállítás 2009. elején nagy probléma volt, mert nem volt megfelelő út a konténerszállító
autónak, ha sáros, esős idő volt. Ma már ez nem gond, elkészült az út, latyakos időben is tudják
szállítani a konténert. Június 10-én szállították utoljára, az alsó részen teljesen tele van, és mellette
is van, a felső nincs ennyire telve. Ő odafigyel a temetőre, mert nagyon sok támadás éri a céget,
most is megtekintette, és el fogja szállíttatni. Az egy havi díjuk 41.000 Ft + ÁFA, de a fűnyíráshoz
rengeteg benzin kellene. A szemét elszállítása havi 38.000 Ft-ba kerül, de meg kell jegyezni, hogy
ezt a munkát fél éve ingyen végzik, mert fél éve semmit nem kaptak az Önkormányzattól.
2008. december 30-án született meg a szerződés, azóta egy úriember folyamatosan minden helyen,
fórumon feljelenti az AMON-t, szerinte nincs is már olyan hely, ahová nem jelentette fel a céget,
de mindenhol úgy zárják le az ügyet, hogy semmit sem találnak.
Temetésnél mit számláznak ki: ha otthon történt a haláleset, - bár itt van hűtő, de mivel nem tudják
felügyelni, hogy jól működik-e - akkor kijön az autó, beviszi Gyöngyösre az elhunytat. 2,5-szeres
költséget számolnak: kijönnek ketten, ezért fél utat, sírásáskor egy utat, és még egy utat számolnak
amikor temetnek, minimum két autóval jönnek, de akkor is csak egy utat számolnak, sőt akkor is
így számolnak, ha egy alkalommal nem tudják kiásni a sírt.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Elnézést kér, de nem tudta, hogy nincs kiegyenlítve a számla, de ettől függetlenül ezek a
problémák megvoltak, köszöni a választ, de nincs megnyugodva, mert amikor a megbízást
elvállalták is tudtak a hűtőről. Akkor azt mondták, hogy majd Bartók Lászlót bízzák meg a
felügyelettel.
Bokrosné Gy. Krisztina AMON üzemágvezetője:
Bartók László a temető gondnoka. A cég semmiféle hűtési díjat nem számol fel. Nem meri vállalni
a felelősséget, hogy itt hagyják az elhunytat a hűtőben, amit nem tudnak felügyelni.
A szerződésükben az is benne van, hogy 2010-től árat emelhettek volna, de nem tették, ők
próbálnak segíteni. Nem tudja, hogy előttük mi volt itt, de biztos megvolt az oka annak, hogy
kiírták a pályázatot.
Ígéri, hogy kijönnek füvet nyírni, igény szerint nyírják is, de azért ennek is van egy határa.
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Rendbe hozták a ravatalozót, volt festés, új drapériát, kellékeket hoztak, teljes új szőnyeget
is vásároltak, több mint egymillió Ft ráfordításuk volt, ezzel szemben csak 480.000 Ft-ot
számláztak ki.
Huszár Ferenc, atkári lakos:
Nem tudja kit sértett meg, de azt híresztelik 12 év munka után, hogy ő ki van tiltva a temetőből.
Folytatja a vállalkozását. Temetőüzemeltetőként ő 12 évig használta a hűtőt. A cégtábláját is
leverték, többször is tett feljelentést ezért. Arra szeretne választ kapni, hogy miért is van kitiltva a
temetőből?
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Válaszában elmondta, hogy a kegyeleti szerződést úgy kötötték meg, hogy vállalkozási
tevékenységet bárki folytathat, kizárólagosságot nem biztosítottak a szolgáltatásokra, egyedül a
sírhely kijelölése az, amit a szerződésben privilégiumként kikötöttek.
Huszár Ferenc, atkári lakos:
Nem tudja, hogy miért csak pont az ő tábláit verik le a temető kapuról, az ingatlana kapujáról is
leverték, amelyért már többször tett bejelentést a rendőrségen. Jó lenne, ha a mocskolódást is
befejeznék, mert ő becsülettel elvégezte a munkáját, és a szemét elszállításáért is fizetett.
Benei Bertalan polgármester:
Kérdezi, hogy a mosdó miért nincs nyitva. Az Önkormányzat megépítette, költöttek rá, és mégsem
lehet használni. Nagyon rossz hatással van rá, amikor a nénik nem tudnak bemenni. Legalább
szombat-vasárnap, és a temetések alkalmával nyissák ki.
Bokrosné Gy. Krisztina AMON üzemágvezetője:
Utána fog nézni, és azon lesz, hogy legalább hétvégére legyen nyitva a mosdó.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés teljesítéséről szóló
beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés
teljesítéséről szóló beszámolóra vonatkozóan – határozathozatal nélkül – 10 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta, és tudomásul vette.

2.) A falunap programjának összeállítása, jóváhagyása.
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Benei Bertalan polgármester:
Mindenki megkapta a tervezetet, amelyet elég szűkre szabtak. Bízik abban, hogy a műsorokkal, a
résztvevők hozzáállásával jól érzi magát a lakosság.
Kérdés, hozzászólás:
Hasznosi Árpád, képviselő:
A főzőversenyben elkészült ételből lenne az ebéd?
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Benei Bertalan polgármester:
Adományból lenne most is a közös ebéd, de lehet főzőverseny is, ha lesz jelentkező, hozza a
főznivalót, megfőzheti.
Berényi Ildikó képviselő:
Kérdezi, hogy a költségvetésben ilyen összeget terveztek?
Benei Bertalan polgármester:
Nem, a falunapra 500.000 Ft-ot terveztek.
Polonkainé Gál Beáta atkári lakos, a Hagyományőrző Nyugdíjas Csoport Vezetője:
A csoport köszöni a felkérést a fellépésre. A programtervezetben a művelődési ház előterében
lenne a fellépés, de azt kéri, hogy engedjék meg, hogy ez a nagyteremben legyen, mert az előtér
tavaly is nagyon szűkösnek bizonyult 20 embernek.
Benei Bertalan polgármester:
Ennek biztos nincs semmi akadálya.
Javasolta a Képviselő-testületnek a falunap programjának jóváhagyását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a falunap programjának jóváhagyására
vonatkozóan 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
39/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:
Atkári Napok 2010 programjának elfogadása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Egressy Gábor
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának előterjesztését és a 2010. augusztus 20-21-i
Atkári Szőlő és Bornap programját az alábbiakban állapítja meg:
„Atkári Napok 2010.” rendezvénysorozat
2010. augusztus 20. péntek
Időpont
8 óra

Helyszín
Templom
Millenniumi
Emlékpark

Esemény
Ünnepi szentmise
Ünnepi megemlékezés, koszorúzás, kenyérszentelés

2010. augusztus 21. szombat: III. Szőlő- és bornap
Időpont
10 órától

Helyszín
Sportpálya

11 óra

Sportpálya széle
Röplabdapálya

11 óra

Művelődési Ház

13 óra
14 óra
15 óra

Röplabdapálya
Röplabdapálya

Esemény
Sportversenyek /Falunap Foci Kupa/, asztalitenisz,
lábtengó, sakk, stb/
Kirakodóvásár, ugráló vár
Népi játszóház /csuhé, vesszőfonás, agyagozás/
Régi gyermekjátékok, Mesekuckó
Elszármazottak találkozója
100 éve született Dr. Kopócs Rudolf
Ebéd; Régi atkári étkek versenye, főzőverseny
VI. Atkári Borverseny eredményhirdetése, borkóstolás
Önvédelmi sportok bemutatója
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16 óra
Művelődési Ház
"népművészek"
17 óra
Művelődési Ház

19 óra

Röplabdapálya

Nyári tárlat - amatőr képzőművészek és
kiállításának megnyitója
"Atkár falu..." Helyi csoportok műsora /Nyugdíjas
Hagyományőrzők, Zöngék, színjátszók/
Szomszédolás /Adács, Vámosgyörk, Gyöngyöshalász/
társastánc, néptánc, ének
Utcabál, közben tűzijáték

A program megvalósításához a Képviselő-testület bruttó 244 640 Ft támogatást biztosít.
Felelős:
Határidő:

Gulyás-Szabó Györgyné igazgató
2010. augusztus 20

3.) Beszámoló az Árnyaskert Óvoda munkájáról, a közoktatási esélyegyenlőségi
terv intézményi megvalósulásáról; a fenntartói intézményértékelés
elfogadása.
Előadó: Berényi Ildikó óvodavezető
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás
Berényi Ildikó óvodavezető:
A kollégái és a szülők részéről megköszöni, hogy a fenntartó megkönnyítette az óvodában
folyó munkát. Kéri, hogy a jövőben is számíthassanak a támogatásra. Megköszöni a 3.
csoportindítás lehetőségét is.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek az Árnyaskert Óvoda 2009/2010. nevelési évéről szóló
beszámoló elfogadását.
A Képviselőtestület a polgármester javaslatát - az Árnyaskert Óvoda 2009/2010. nevelési
évéről szóló beszámolójára vonatkozóan – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
40/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Árnyaskert Óvoda 2009/2010. nevelési évéről szóló beszámoló
elfogadása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartói jogok gyakorlójaként
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 104. § (4)-(6)
bekezdése alapján az Árnyaskert Óvoda 2009/2010. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy ezen határozatot az Árnyaskert
Óvoda vezetője részére küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
15 napon belül

102

3/b. Az Árnyaskert Óvoda intézményi
minőségirányítási programjának
végrehajtásáról szóló 2009/2010. évi beszámoló elfogadása
Előadó: Berényi Ildikó óvodavezető
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Javasolta, hogy a fenntartó az előterjesztés 14. pontjának kiegészítését az óvoda részére
végrehajtandó intézkedésként határozza meg.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek az Árnyaskert Óvoda intézményi
programjának végrehajtásáról szóló 2009/2010. évi beszámoló elfogadását.

minőségirányítási

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát az Árnyaskert Óvoda intézményi minőségirányítási
programjának végrehajtásáról szóló 2009/2010. évi beszámolóra vonatkozóan – 10 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
41/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Árnyaskert Óvoda intézményi minőségirányítási
végrehajtásáról szóló 2009/2010. évi beszámoló elfogadása

programjának

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartói jogok gyakorlójaként
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (12)
bekezdése alapján az "Árnyaskert Óvoda Minőségfejlesztési tevékenységünk értékelése
- 2009/2010. tanév" című beszámolót és az abban tett intézkedési tervet elfogadja és
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy ezen határozatot az Árnyaskert
Óvoda vezetője részére küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
15 napon belül

3/c Az Árnyaskert Óvoda 2009/2010. évi Esélyegyenlőségi akcióterv és
beszámoló elfogadás
Előadó: Berényi Ildikó óvodavezető
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Javasolta, a Képviselő-testületnek elfogadásra
Esélyegyenlőségi akciótervét és beszámolóját.

az

Árnyaskert

Óvoda

2009/2010.

évi

A Képviselő-testület a javaslatot - az Árnyaskert Óvoda 2009/2010. évi Esélyegyenlőségi
akciótervére és beszámolójára vonatkozóan – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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42/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Árnyaskert Óvoda 2009/2010. évi Esélyegyenlőségi akcióterv és
beszámoló elfogadása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartói jogok gyakorlójaként
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 105. § alapján az
Árnyaskert Óvoda "Esélyegyenlőségi akcióterv és beszámoló - 2009/2010." című
beszámolót, valamint az abban foglalt intézkedési tervet jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy ezen határozatot az Árnyaskert
Óvoda vezetője részére küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
15 napon belül

- Az Árnyaskert Óvoda 2009/2010. nevelési évéről szóló fenntartói értékelés
elfogadása
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az elkészült beszámolókat és intézkedési terveket
együttesen, fenntartói értékelésként fogadja el, és a helyben szokásos módon, a Honlapon kerüljön
nyilvánosságra.
A Képviselő-testület a javaslatot - az elkészült beszámolók és intézkedési tervek együttese,
fenntartói értékelésére vonatkozóan – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
43/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Árnyaskert Óvoda 2009/2010. nevelési évéről szóló fenntartói értékelés
elfogadása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés d) és f) pontjában foglalt
hatáskörében eljárva az Árnyaskert Óvoda 2009/2010. évi munkájáról szóló
beszámolóban, az "Árnyaskert Óvoda Minőségfejlesztési tevékenységünk értékelése 2009/2010. tanév" című beszámolóban és az Árnyaskert Óvoda "Esélyegyenlőségi
akcióterv és beszámoló - 2009/2010." című beszámolóban tett megállapításokat, mint
intézményi fenntartói értékelést elfogadja.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy ezen határozatot az Árnyaskert
Óvoda vezetője részére küldje meg és a jóváhagyott és elfogadott dokumentumokkal
együtt Atkár Község honlapján tegye közzé.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
15 napon belül
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4.)

Beszámoló a Petőfi Sándor Általános Iskola munkájáról, a
közoktatási esélyegyenlőségi terv intézményi megvalósulásáról; a fenntartói
intézményértékelés elfogadása.
Előadó: Bartókné Lukács Irén igazgató
Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.

Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Azt hallotta, hogy a pár évvel ezelőtt kialakított nyelvi labor huzamosabb ideje, évek óta
használhatatlan, az asztalok is rosszak, és a fejlesztő szoba is lomtár. Mindezek igazak?
Bartókné Lukács Irén mb.igazgató:
A nyelvi labor felújításra szorul, az utóbbi 4 évben 3 tanár fordult meg az iskolában, és akinek több
gazdája van, annak nincs is gazdája. Jelenleg nem tudják használni nyelvtanuláshoz. Terveik
között szerepel – alapítványi pénzből – a felújítása.
A fejlesztő szoba az iskolatitkár irodája mellett van, rajta keresztül kell bejárni, ami a munkát
nagyban zavarta, ezért döntöttek úgy, hogy az üres napközis teremben végzik a fejlesztést, így
odaköltöztették a bútorokat, mindent.
Sajnos az iskola kevés tároló hellyel rendelkezik, és az iskolán kívül sincs semmilyen helyiség,
amiben el tudnák helyezni az eszközeiket, a tanári szoba kicsi, már nem lehet elhelyezni szekrényt
sem, az iskolatitkáré szintén kicsi, a sok rendszeresen használt tárgynak alig van helye, ezért
használják a fejlesztő szobát most tárolónak.
A polgármesterrel is beszéltek egy ún. konyha helyiség kialakításáról ebben a részben. Most az
egyetlen WC előterében van a konyha. Az egyetlen WC-t több mint 10 ember használja, nagyon
mostoha körülmények között dolgoznak, de ez kevésbé fontos. Fontos, hogy a gyerekeknek meg
tudják adni azt, ami az ő fejlődésükhöz szükséges, elsődleges a gyerek.
Benei Bertalan polgármester:
Nem akarta kétszer ugyanazt elmondani az intézményi beszámolókhoz, ezért egyben összefoglalja
mindkét intézményre vonatkozó véleményét. Mindkét intézménynek köszönet a 2009-2010. évi
munkájáért, hiszen nagyon kevés pénzből működtették az intézményeket, sok pályázatot
megragadtak, és zavartalanul működhettek az intézmények. Vannak javításra szoruló dolgok,
melyeket a nyár folyamán végeznek el. Elkezdődik az iskola akadálymentesítése, a beltéri ajtók
cseréje, a bejárati ajtó helyett is új lesz, akadálymentes bejárat épül. Az udvar is szebb lesz, és
ugyanez vonatkozik az óvodára is, az óvodai pályázaton is nyertek. Itt tetőcserére, nyílászárók
cseréjére kerül sor, bízik abban, hogy ez a pályázat is sikeres lesz.
Az óvoda és az iskola teljes állományának köszönet az egész évi munkájukért. Nagyon sok
rendezvényükön részt vett, melyek igen színvonalasak voltak. Csodálatos dolog, amikor látja a 3
éves kisgyereket az óvodában, majd látja 6 évesen, hogy átkerült az iskolába, 8 év múlva meg már
ott látja a ballagók között.
Köszöni a Képviselő-testület nevében az intézményvezetőknek, a dolgozóknak a munkáját.
Javasolta a Képviselő-testületnek a Petőfi Sándor Általános Iskola 2009/2010. tanévéről szóló
beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Petőfi Sándor Általános Iskola 2009/2010.
tanévéről szóló beszámolóra vonatkozóan, 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
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44/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:
A Petőfi Sándor Általános Iskola 2009/2010. tanévéről szóló beszámoló
elfogadása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartói jogok gyakorlójaként
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 104. § (4)-(6)
bekezdése alapján a Petőfi Sándor Általános Iskola 2009/2010. tanévi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy ezen határozatot a Petőfi Sándor
Általános Iskola igazgatója részére küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
15 napon belül

4/a. Petőfi Sándor Általános Iskola intézményi minőségirányítási programjának
végrehajtásáról szóló 2009/2010. évi beszámoló
Előadó: Bartókné Lukács Irén igazgató
Kérdés, hozzászólás:
Bartókné Lukács Irén igazgató:
Az előterjesztéshez kiegészítése nincs.
Ezt az értékelést június 15-én készítették el, mert pénteken már le kellett adni. Kevés az idő az
értékelésre. Sok intézménynél bevált, hogy az augusztusi vagy a szeptemberi ülésen fogadják el ezt
az előterjesztést. Ők azért igyekeztek, hogy a mai ülésre elkészüljenek vele, de mindenképpen
ésszerű lenne, ha erre több idő jutna, mert mindenki tudja, hogy a tanév végén rengeteg a tennivaló
és nagyon sok a munka.
Benei Bertalan polgármester:
Figyelembe véve, hogy két hónap szünet van az iskolában, ezért a júniusi képviselő-testületi ülést a
hónap végére kellene tenni, hogy több idő legyen az iskolai beszámolók elkészítésére.
Javasolta a Képviselő-testületnek a Petőfi Sándor Általános Iskola intézményi minőségirányítási
programjának végrehajtásáról szóló 2009/2010. évi beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Petőfi Sándor Általános Iskola intézményi
minőségirányítási programjának végrehajtásáról szóló 2009/2010. évi beszámolóra vonatkozóan –
10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
45/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:
A Petőfi Sándor Általános Iskola intézményi minőségirányítási
programjának végrehajtásáról szóló 2009/2010. évi beszámoló elfogadása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartói jogok gyakorlójaként
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (12)
bekezdése alapján a "Petőfi Sándor Általános Iskola intézményi minőségirányítási
program megvalósításának értékelése 2009/2010. tanév" című beszámolót elfogadja.
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A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy ezen határozatot a
Petőfi Sándor Általános Iskola vezetője részére küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
15 napon belül

4/b. A Petőfi Sándor Általános Iskola 2009/2010. tanévéről szóló fenntartói
értékelés
Előadó: Bartókné Lukács Irén igazgató
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba Jegyző:
Kéri, hogy a benyújtott dokumentumokat külön határozatban fogadja el a Képviselő-testület.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Petőfi Sándor Általános Iskola 2009/2010. tanévéről szóló fenntartói értékelés
elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a Petőfi Sándor Általános Iskola 2009/2010.
tanévéről szóló fenntartói értékelés elfogadására vonatkozóan – 10 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
46/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy:
A Petőfi Sándor Általános Iskola 2009/2010. tanévéről szóló fenntartói
értékelés elfogadása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés d) és f) pontjában foglalt
hatáskörében eljárva a Petőfi Sándor Általános Iskola 2009/2010. évi munkájáról szóló
beszámolóban, a "Petőfi Sándor Általános Iskola intézményi minőségirányítási
program megvalósításának értékelése 2009/2010. tanév" című beszámolóban tett
megállapításokat mint intézményi fenntartói értékelést elfogadja.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy ezen határozatot a Petőfi Sándor
Általános Iskola vezetője részére küldje meg és a jóváhagyott és elfogadott
dokumentumokkal együtt Atkár Község honlapján tegye közzé.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakab Csaba jegyző
15 napon belül

5.) Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói munkakörére kiírt pályázat
elbírálása
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A pályázatokat már korábban kiküldte a képviselőknek, hogy legyen idejük megismerni azokat.
4 pályázat érkezett a pályázati kiírásra, melyeket a képviselőknek megküldött, és a vezetői
programokat a honlapon is közzétette.
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A pályázók közül két fő jelent meg az ülésen.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 28. § (1) bekezdése alapján a képviselőtestület zárt ülést tart, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele kinevezés, vezetői
megbízás adása esetén.
A zárt ülés elrendeléséről szavazni nem kell.
Kérdezi a pályázóktól, hogy nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalják-e a pályázatukat.
Bartókné Lukács Irén pályázó:
Ő szeretné, ha nyílt ülésen tárgyalnák.
Szántó Marianna pályázó:
Ő zárt ülést szeretne.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A válaszok alapján Bartókné pályázatát nyílt, Szántó Marianna pályázatát zárt ülésen tárgyalja a
képviselő-testület.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta, hogy a Képviselő-testület nyílt ülésen folytassa a munkát, és a meghívottak, atkári
érdeklődők is benn maradhatnak.
A pályázó Szántó Mariann elhagyja az üléstermet.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Előzetesen tájékoztatta a Képviselő-testületet az SZMSZ 37. §-ában foglaltakról: a települési
képviselő köteles bejelenteni személyes érintettségét.
Bartókné Lukács Irén pályázó:
Bartókné Lukács Irén pályázó, képviselő bejelenti személyes érintettségét.
Benei Bertalan polgármester:
Valamennyi képviselő ismeri a pályázót, pályázati anyagát tavaly is és most is olvasták.
Kéri a képviselőket, tegyék fel kérdésüket a pályázóhoz, vagy mondják el véleményüket.
Kocsis Attila képviselő:
A pályázatban nem sok változás történt az előzőhöz képest, mindenki ismeri az Igazgató Asszonyt,
aki ugyanazokat a célokat tűzte ki, ugyanazokat szeretné elérni.
Igazgató Asszony nagy támogatottságot élvez a szülők körében is, ez mindenképpen változás az
előző évhez képest. Az ülésre pár száz aláírást is összegyűjtöttek a szülők, ezzel is elismerve
elégedettségüket az Igazgatónő munkája iránt.
Benei Bertalan polgármester:
Amennyiben több kérdés, vélemény nincs, megköszöni Bartókné Lukács Irén pályázó jelenlétét.
Kéri a meghívottakat, és az atkári érdeklődőket, hagyják el az üléstermet a zárt ülés idejére.
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A nyílt ülést 16.45 órakor bezárja, és a
munkáját.

Képviselő-testület

zárt

ülésen

folytatja

A titkos szavazást követően Benei Bertalan polgármester bejelenti, hogy a Képviselő-testület 18.13
órakor ismét nyílt ülésen folytatja munkáját.
Az atkári érdekődők is bejönnek az ülésterembe.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Kéri Kocsis Attila képviselőt, a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos
szavazás eredményét.
Kocsis Attila képviselő, Szavazatszámláló bizottság elnöke:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy mind a 9 fő képviselő szavazott. Bartókné Lukács Irén
pályázó 7 igen, és 2 nem szavazatot kapott.
47/2010 (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói posztjára megbízás
Atkár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezése és 10. § (1) b) pontja, a
közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3)
bekezdése, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján
2010. augusztus 1-jétől 2015. július 31-ig terjedő időszakra megbízza Bartókné Lukács
Irén, Atkár, Rákóczi u. 20/B szám alatti lakost az atkári Petőfi Sándor Általános Iskola
igazgatói teendőinek ellátásával.
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy Bartókné Lukács Irén
kinevezését a határozatnak megfelelően módosítsa a korábban megállapított illetmény
és vezetői pótlék változatlanul hagyása mellett.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: 15 napon belül
Benei Bertalan polgármester:
Megköszöni a Szavazatszámláló Bizottság munkáját. Gratulál Bartókné Lukács Irén igazgatói
megválasztásához. Sok sikert, erőt, egészséget kíván Igazgató Asszonynak a munkához. Most egy
nagy, 11 millió Ft-os beruházás, - az akadálymentesítés - kivitelezésének levezénylése a feladat az
iskolakezdésig.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Megköszöni a Képviselő-testület bizalmát. Ígéretet tud tenni arra, hogy mint ahogyan eddig is és
ezután is teljes szívével az iskoláért dolgozott és dolgozik. Augusztus 30-án lesz 30 éve, hogy az
iskolában dolgozik, és mindig is egy cél vezérelte, az atkári gyerekek sorsa, az itt élő emberek
gyerekeinek a sorsa. Megköszöni azoknak, akik eljöttek és jelenlétükkel is biztatták, hogy ne adja
fel. Nagyon nagy szüksége volt arra, amit kapott attól a több száz embertől, aki aláírta a gyűjtőívet,
- igaz, hogy ennek nincs jelentősége máshol – és támogatásáról biztosította bármilyen eredménye
lett volna ennek a szavazásnak. Úgy érzi, hogy olyan sokat kapott az atkáriaktól, amit nem
mindenki mondhat el, sok biztatást telefonon keresztül kapott, és ezért neki mindent meg kell
tenni, hogy ezeknek az embereknek is a megelégedésére végezze a munkáját.
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Benei Bertalan polgármester:
A Képviselő-testület nevében megköszöni Szántó Marianna pályázatát, aki nagyon szép, nagyon jó
pályázatot írt, és kívánják, hogy a legközelebbi pályázata sikeres legyen.
Szabó Marianna pályázó:
Köszöni a Képviselő-testületnek, hogy meghallgatták, és jó munkát kíván az Igazgató Asszonynak
és a Pedagógusoknak. Amennyiben a pályázatában találnak olyat, ami felhasználható, használják
fel.
Benei Bertalan polgármester:
Ezt a napirendi pontot ezennel lezárja. Az érdeklődők továbbra is maradhatnak az ülésteremben.
Szántó Marianna pályázó elhagyta az üléstermet.

III. NAPIREND UTÁN
- Bejelentések, indítványok

- Vis-maior támogatás iránti kérelem – határozati javaslat
Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy június 2-án vagy 3-án szükség lett volna egy szivattyúra a
Széchenyi úton. Kalcsó Jánosné ingatlanán már a lakásnál állt a víz, de szivattyút senki nem tudott
adni és így kénytelen volt egy nagyteljesítményű szivattyút vásárolni, ami kedvezményes áron
440.000.-Ft-ba került, 1300 liter vizet szív percenként, és a mai viszonyok között szükség van
ilyenre. Ez a szivattyú két és fél nap alatt lerendezte a vizet, jelenleg karbantartva, a Hivatal egyik
raktárában helyezték el. Ha még előfordul ilyen esemény a lakosság is igénybe veheti, ha
szükséges. Tiszta vizes szivattyú van az Önkormányzat tulajdonában, de iszapos vizet nem lehet
vele szivattyúzni.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Jakab Csaba jegyző:
A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2010. június 30.
Paksi Tamás képviselő:
Egy elírás történhetett az előterjesztés elején 2010. helyett 2020. szerepel.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a vis maior támogatási kérelem benyújtására
vonatkozóan – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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48/2010 (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vis maior támogatási kérelem benyújtása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vis maior tartalék címen
támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: A 2010. május 31-én és június 1-jén lehullott
nagymennyiségű csapadék önkormányzati tulajdonú utakat és tartozékait,
magántulajdonú ingatlanokat veszélyeztetett.
A beavatkozás helye: Széchenyi u. 50-66, Fő út 2-6, templom melletti szakasz,
köztemető déli bejárat, Attila-Kertalja utak kereszteződése, Hevesi tér-Petőfi út
kereszteződés
A káresemény várható forrásösszetétele (adatok Ft-ban):
Saját forrás: 300 000 Ft (10 %)
Vis maior igény: 2 700 000 (90 %)
Források összesen: 3 000 000 Ft
- A védekezés és a károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége
3 010 000 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat csak részben tudja biztosítani, saját
erejéből a vis maior helyzetet teljes egészében nem tudja megoldani.
- A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi, arra biztosítással nem rendelkezik, köztemetőre, közútra és
tartozékaira biztosítást kötni nem tud.
- A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy az Önkormányzat 2008. és 2009. évben Atkár
Község az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok
támogatásában részesült.
A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.
Felelős:
Benei Bertalan polgármester
Határidő: 2010. június 30.
A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetéséről rendeletében
biztosítja.
Felelős:
Benei Bertalan polgármester
Határidő: a 2010. évi költségvetés következő módosításakor

- Dr. Birnbaum István állatorvos vállalkozási szerződése:
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Benei Bertalan polgármester:
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy az állatorvos kérte a 2003.-ban megállapított havi 20.000.Ft- útiköltség-térítésének megemelését 5.000 Ft-tal. A doktor úr a községben keddi napokon tart
állategészségügyi ügyeletet és közreműködik az ebrendészeti-állattartási ügyekben.
Javasolja vállalkozási szerződés megkötését 2010. július 1-től, havi 25.000 Ft-ban.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel a szerződés megkötésére.
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az állatorvossal kötendő vállalkozási szerződés
aláírására vonatkozóan – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
49/2010 (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Dr. Birnbaum István állatorvos vállalkozási szerződése állategészségügyi
feladatok ellátására
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Birnbaum
István vállalkozási szerződéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
I. A Képviselő-testület 2010. június 30-ával hatályon kívül helyezi Dr. Birnbaum István
állatorvos útiköltség térítéséről szóló 30/2003. (IV. 2.) számú határozatát.
II. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester, hogy Dr. Birnbaum István 3291
Vámosgyörk, István király út 95. szám alatti lakos állatorvossal vállalkozási szerződést
kössön 2010. július 1-jétől a községben heti egy alkalommal ellátott állategészségügyi
ügyelet feladataira, ebrendészeti-állattartási ügyekben történő közreműködésre.
A vállalkozási díj havi 25 000 Ft. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a végzett
tevékenység ÁFA-körön kívüli.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: 2010. június 30.

- Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvíz üzemeltető Intézmény alapító
okirata
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Kérdés, hozzászólás:
Berényi Ildikó képviselő:
Az intézmény előző vezető kinevezése is határozatlan időre szólt? A módosítás szerint a vezetőt
határozatlan időre pályázat útján nevezik ki.
Benei Bertalan polgármester:
Válaszában elmondta, hogy a régi intézményvezetőt is határozatlan időre nevezték ki.
Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, javasolta az alapító okirat módosítására vonatkozó
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvíz
üzemeltető Intézmény alapító okirata módosítására vonatkozóan – 10 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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50/2010 (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvíz üzemeltető alapító
okiratának módosítása
Atkár Község Önkormányzat Képviselő – testülete megtárgyalta a „Javaslat
Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvíz üzemeltető Részben Önálló
Költségvetési Intézmény alapító okiratának módosítására” című előterjesztést és
meghozta az alábbi határozatot:
1. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvíz üzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 1. pontját megelőző
felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazó szövegét az alábbiak szerint módosítja:
„ Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 88. §-ában, az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. Rendeletben, a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény
16. §-ában, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. Törvény 1.- §-ában foglaltak szerint az alapító önkormányzatok a
Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízelvezető Költségvetési Szerv alapító
okiratát az alábbiak szerint határozzák meg: „
2. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvíz üzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 1. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„ 1.
A költségvetési szerv neve
VÁMOSGYÖRK ÉS TÉRSÉGE KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZÜZEMELTETŐ
„
3. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvíz üzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 3. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„ 3.

A költségvetési szerv alapító szerve
Vámosgyörk Község Önkormányzata, Adács Község Önkormányzata, Atkár Község
Önkormányzata, Csány Község Önkormányzata részvételével 2006. március 30-án a
részt vevő önkormányzatok közigazgatási területén keletkező szennyvíz elvezetését és
kezelését szolgáló szennyvízcsatorna hálózat és tisztítómű üzemeltetése céljából
létrehozott jogi személyiséggel rendelkező Önkormányzati Társulás ( székhely: 3291
Vámosgyörk, Petőfi S u. 25.sz ). „

4. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvíz üzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 5. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„5. A költségvetési szerv irányító és felügyeleti szerve
Jelen dokumentum 3./ pontjában meghatározott alapító szerv Társulási Tanácsa. „
5. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvíz üzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 12. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
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„ 12.
A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon
Az Észak Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
9380-3/2009. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt megadó határozatának rendelkező
részében meghatározott - Vámosgyörk, Adács, Atkár, valamint Csány Község
Önkormányzatainak tulajdonában lévő, de a költségvetési szerv által használt - 02/9
helyrajzi szám alatti ingatlan ( Adács külterület, Szennyvíztisztító telep és annak
valamennyi műtárgya ), mint a Társulási törzsvagyon, valamint a tulajdonos települések
területén keletkező szennyvíz elvezetését és kezelését szolgáló teljes csatornahálózat és
az ahhoz kapcsolódó műszaki berendezések, egyéb technológiák (szennyvízátemelő
műtárgyak: közbenső átemelők, végátemelők, átemelők, új átemelők. ). A költségvetési
szerv a vagyon felett rendelkezési jogosultsággal nem rendelkezik. „
6. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának 13. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„ 13.
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje
A költségvetési szerv vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
Tv vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével a jelen dokumentum 5./ pontjában
meghatározott irányító és felügyeleti szerv ( Társulási Tanács ) határozatlan időre
pályázat útján nevezi ki. Az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács nevében a
Társulási Tanács elnöke gyakorolja. A vezetői megbízás visszavonásával és a
felmentéssel kapcsolatos kérdésekben a Társulási Tanács jogosult dönteni. „
7. A Képviselő – testület Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető
Részben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratát módosításokkal e határozat
mellékletét képező egységes szerkezetben elfogadja.
8. Vámosgyörk Község Önkormányzat Vámosgyörk és Térsége Kommunális
Szennyvízüzemeltető Részben Önálló Költségvetési Intézmény Alapító Okiratának
módosítása Adács, Atkár, Vámosgyörk, Csány Községek Képviselő-testületeinek
elfogadó határozatának meghozatalát követően lép hatályba, aszerint, hogy a tényleges
hatályba lépés napja az időrendben legutoljára meghozott határozat meghozatalát
követő nap lesz.
9. A Képviselő-testület felkéri Vámosgyörk Község jegyzőjét az Alapító Okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalására, és felhatalmazza Atkár Község
polgármesterét az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.
Felelős:

Benei Bertalan polgármester
Dr. Dobos Róbert jegyző
Határidő: Haladéktalanul

- Igazgatási szünet elrendelése
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Augusztus 20. utáni időszakban, augusztus 23-27-ig javasolta az igazgatási szünet
megállapítását.
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Kérdés, hozzászólás:
Benei Bertalan polgármester:
Ez a kötelező szünet segít a szabadságolásban, de a búcsú miatt amúgy is többen töltik a
szabadságukat ezen idő alatt.
Javasolta a Képviselő-testületnek a közigazgatási szünetre vonatkozó határozati javaslat
elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - a közigazgatási szünetre vonatkozóan – 10 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
51/2010 (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Polgármesteri Hivatal igazgatási szünete
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
Atkár Község Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünetet rendel el 2010. augusztus
23-27-ig.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az igazgatási szünet alatt az
ügyeletről gondoskodjon, a köztisztviselők részére 5 munkanap szabadságot adja ki.
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 2010. augusztus 19.

- Fő út 87. sz. alatti szolgálati lakás bérlőjének kijelölése
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Benei Bertalan polgármester:
Bejelenti, hogy Futóné Strausz Gyöngyi, a Fő út 87. sz. alatti önkormányzati lakás bérlője kérte a
bérleti szerződés egy évvel történő meghosszabbítását.
Miután nincs velük semmi gond, javasolja a Képviselő-testületnek a kérelem elfogadását, a bérleti
szerződés egy évvel történő meghosszabbítását.
Kérdés, hozzászólás: Nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – Futóné Strausz Gyöngyi lakásbérleti
szerződésének meghosszabbítására vonatkozóan – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
52/2010 (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Atkár, Fő út 87. sz. alatti szolgálati lakás bérlőjének kijelölése
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Atkár Községi Önkormányzat
tulajdonában lévő szolgálati lakások és helyiségek bérletéről szóló, többször módosított
9/2009. (VI. 25.) rendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az
önkormányzat tulajdonát képező Atkár, Fő út 87. sz. alatti szolgálati lakás bérlőjéül
Futóné Strausz Gyöngyi, 3014 Hort, József A. u. 70 szám alatti lakost 2010. július 1-
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jétől 2011. június 30-ig kijelöli, a 2009. augusztus 11-én kötött lakásbérleti
szerződést a Képviselő-testület 62/2009. (VIII. 10.) számú határozata alapján
meghosszabbítja.
- A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a bérleti szerződés
meghosszabbításáról gondoskodjon.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: 2010. június 30.

- Gulyásné Kovács Szilvia, egri lakos kérelme önkormányzati lakás
bérlőkijelölésére
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy kérelmező a Mátra utcában vásárolt építési telkén
építkezni szeretne, melyre építési engedélye is van, de nem talál a környéken kiadó albérletet, az
egri lakásukból pedig, - amit most sikerült eladniuk,- hamarosan ki kell költözni. Az építkezés
idejére, legkésőbb 2011 februárjáig lenne szüksége a lakásbérletre.
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Ha van üres szolgálati lakás, és mivel nem hosszú távra kérik, akkor javasolja kiadni részükre.
Benei Bertalan polgármester:
A Fő út 44/a. sz. alatti lakásról lenne szó, amit jó lenne, ha ők festenének ki.
Javasolta a bérleti szerződés megkötését, melyben a bérleti díjat az önkormányzati rendeletben
meghatározott összegben határozzák meg.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát, Gulyásné Kovács Szilvia, Fő út 44/a. sz. alatti lakás
bérlőkijel9ölésére vonatkozóan – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
53/2010 (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Atkár, Fő út 44/a. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjének kijelölése
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Atkár Községi Önkormányzat
tulajdonában lévő szolgálati lakások és helyiségek bérletéről szóló, többször módosított
9/2009. (VI. 25.) rendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az
önkormányzat tulajdonát képező Atkár, Fő út 44/a. sz. alatti önkormányzati lakás
bérlőjéül Gulyásné Kovács Szilvia, 3300 Eger, Tiba I. út 3 szám alatti lakost 2010.
június 29-től 2011. február 28-ig kijelöli.
- A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a bérleti szerződés
megkötéséről gondoskodjon.
Felelős: Benei Bertalan polgármester
Határidő: 2010. június 29
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Berényi Ildikó képviselő:
Az üres szolgálati lakás bérbeadásával kapcsolatban elmondta, hogy van egy Tarnaőrsről
ideköltözött óvodás szülő, aki nagyobb lakást keres, mint amit most bérel. Úgy tudja, van két
iskolás- és egy óvodáskorú gyermeke. Jelenleg az anya dolgozik, kérdése, hogy ő is lehetne
igénylő?
Benei Bertalan polgármester:
Ez a család is az Arany János úton lakik, és már bele is beszéltek erről, ő mondta, hogy adjanak be
kérelmet.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Ha hosszú távon nézik, nem hiszi, hogy ez a család valaha is lakáshoz tudna jutni. 10-20 évig
elmenni sem tudnak innen. A nagyfiúval – aki már tavaly is járt ide két hónapig - elég sok
probléma van, ő is a csellengő gyerekek közé tartozik. Véleménye szerint nagyon át kellene
gondolni, hogy ide telepítsék-e őket a faluba.
Benei Bertalan polgármester:
Azt is figyelembe kellene venni, hogy ez a lakás egy intézményben van.
Kocsis Attila képviselő:
Amikor nem volt elegendő létszám, akkor a Képviselő-testület mást is bevállalt.
Berényi Ildikó képviselő:
Az a véleménye, hogy a nevezett már a polgármesterrel is beszélt, és mégsem adta be a kérelmet,
akkor nincs értelme ezzel foglalkozni a Képviselő-testületnek.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek Berényi Ildikó által elmondottakat tudomásul venni és levenni a
napirendről.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatára – a Berényi Ildikó által elmondottakra vonatkozóan
– határozathozatal nélkül – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül - azt tudomásul vette.

- 2010. évi nyári gyermekétkeztetés
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzatnak vagy meleg étkeztetés vagy
felmelegíthető étel formájában kell biztosítani a gyermekétkeztetést. Az előzetes igényfelmérés
elkészült, mely szerint 13 iskolás és 14 óvodás gyereket jelentettek le.
Majd kapott az iskolából egy másik igénylést is, amelyben már 22-re módosították a gyermeklétszámot.

117

Az ÉMRÁH-tól 15 fő részére, maximum elszámolható költséggel 299.000 Ft- támogatást igényelt
meg. Kért árajánlatot is, melyben 277 eFt-os áron vállalták a kiszállítást. Az igényelt összeg 22-24
főre elegendő.
Mivel most több a létszám, ezért ezt is figyelembe kell venni.
Kérdés, hozzászólás:
Berényi Ildikó képviselő:
A Szociális és művelődésügyi Bizottság is megtárgyalta a napirendet, mivel Jegyző Úr azt
javasolta, hogy a bizottság a májusban jelzett 27 gyerek részére ítélje meg a megigényelt
támogatást.
A bizottság javasolta, hogy 27 gyerek között kerüljön felosztásra a támogatás.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
A nyári gyermekétkeztetés a konyhai szünet idejére szól?
Ilyenkor napközi sincs, és csak étkeztetést kell biztosítani?
Benei Bertalan polgármester:
Válaszában elmondta, hogy csak étkeztetés és csak a konyhai szünet idejére vonatkozik.
Javasolta a Képviselő-testület a nyári gyermekétkeztetés
Benei Bertalan polgármester:
Válaszában elmondta, hogy csak étkeztetésre és csak a konyhai szünet idejére vonatkozik.
Javasolta a Képviselő-testület a nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó határozati javaslat
elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – a nyári gyermekétkeztetésre vonatkozóan – 10
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
54/2010 (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nyári gyermekétkeztetés
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
gyermekétkeztetésről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

a

nyári

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyári gyermekétkeztetésre
biztosított 299 700 Ft normatív támogatás az Árnyaskert Óvoda 2010. május 26-án és a
Petőfi Sándor Általános Iskola 2010. május 28-án kelt és a jegyző részére megküldött
igényfelmérésében szereplő jogosultak étkeztetésére használható fel.
- A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az e határozat szerinti
jogosultakat a nyári gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről értesítse.
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 2010. június 25.

118

- Árnyaskert Óvoda Nevelési Programjának módosítása
Előadó: Berényi Ildikó óvodavezető
Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Berényi Ildikó képviselő.
Nagyon terjedelmes az anyag, ezért csak egy rövid összefoglalót terjeszt a Képviselő-testület elé.
Kötelezően kellett az anyagot szakértetni. A módosítás semmi rendkívüli dolgot nem tartalmaz.
Kettő elemből kellett kötelezően választani és beemelni a programba.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek az Árnyaskert Óvoda Nevelési Programja módosításának
elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – az Árnyaskert Óvoda Nevelési Programja
módosítására vonatkozóan – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
55/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Árnyaskert Óvoda Nevelési Programjának módosítása
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt
jogkörében eljárva - figyelemmel a törvény 44., 45., 47. §-aira - az Árnyaskert Óvoda
egységes szerkezetbe foglalt Nevelési Programját jóváhagyja, a 65/2009. (VIII. 10.)
számú határozattal jóváhagyott Nevelési Program hatályát veszti.
Felelős: Berényi Ildikó óvodavezető
Határidő: 2010. szeptember 1.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a Nevelési Programot Atkár
Község honlapján tegye közzé.
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 2010. szeptember 1.

Árnyaskert Óvoda zárvatartásának engedélyezése
Előadó: Benei Bertalan polgármester
Benei Bertalan polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet az óvoda 4 hetes, 2010. július 19-től augusztus 15- ig, tartó
zárva tartás iránti kérelméről. A zárva tartás idejét a konyhával egyeztették. (ügyirata 1178/2010.
sz. alatt, másolata jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
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Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek az Óvoda zárva tartási kérelmének elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát - az Óvoda zárva tartási kérelmére vonatkozóan – 10
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
56/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Árnyaskert Óvoda zárvatartásának engedélyezése
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször
módosított 1993. évi LXXXIX. törvény 90. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében
eljárva, az Árnyaskert Óvoda zárvatartását 2010. július 19-től 2010. augusztus 15-ig
engedélyezi.
- A Képviselő-testület felhívja az Óvodavezető figyelmét arra, hogy a zárvatartásról a
szülőket időben tájékoztatni kell.
Felelős:

Közlésért:
Dr. Jakab Csaba jegyző
Végrehajtásért: Berényi Ildikó óvodavezető
Határidő: Azonnal
Benei Bertalan polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testülettel Berényi Ildikó óvodavezető minősítését – összhangban a
minőségirányítási munkatervben rögzítettekkel.
A minősítő értekezleten Király Sándor képviselő, - a bizottság tagja – elfoglaltsága miatt távol
maradt.
Kérdés, hozzászólás: nem volt.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta a Képviselő-testületnek Berényi Ildikó óvodavezető minősítésének elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – határozathozatal nélkül - Berényi Ildikó
óvodavezető minősítésére vonatkozóan – 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és
tudomásul vette.
Benei Bertalan polgármester:
Az általános iskola akadálymentesítési pályázatára érkezett borítékbontásról tájékoztatta a
Képviselő-testületet. Ezen jelen volt az iskola igazgatója és az Ügyrendi Bizottság elnöke is. A
pályázati kiírásban foglaltakat szem előtt tartva, a legkisebb költségvetésűt fogadták el, amely még
így is 2 millióval több, mint amit a pályázattal elnyertek. Tervegyeztetés is volt ezen a
megbeszélésen.
A kivitelezés költsége tartalmazza mindazt, amit a pályázatban is leírtak. Megállapították, hogy az
iskolának a baloldali részén a járda akadálymentesített, az ajtót is kicserélték, van
akadálymentesített WC is. Ugyanakkor arra a megállapításra jutottak, hogy ha most nem végzik el
az összes udvarra betervezett munkát, akkor nem tudni, hogy egyáltalán valamikor elkészülhet-e.
Mint például az új épület bejárata felé kanyarodva az egész részt leburkolnák, ez 2 millióval többe
kerül, mint az elnyert összeg. A 2 millió előteremtésére van elképzelése, elkészültek az úttervek, de
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nincs pályázati lehetőség, viszont az útkarbantartásra betervezett összegből át
lehetne csoportosítani az iskola akadálymentesítésére, és akkor befejezhetnék ezt a munkát, úgy,
ahogy a tervben van.
Ehhez tartozhat, hogy a Commberzbank és a Vízi közmű Társulat elnöke megkereste az
önkormányzatot, hogy az LTP-szerződésekből befolyt összegből a casflow szerint többlet van. A
többlet ugyan az ÖKOTÁMOT illetné, - de mivel Váci Úr még a beruházás legelején beígérte,
hogy a beruházás végén egy bizonyos összeget ad majd útfelújításra, ami sajnos elmaradt, - ezért
most adnak 40 milliót a 4 önkormányzatnak. Atkár is kapna 10 millió Ft-ot útfelújításra, amiből
levonnák a tartozást, így a 4,9 milliót utalnák át az önkormányzat számlájára. Mindezért az
önkormányzatoknak kezességi nyilatkozatot kellene adni, azért, hogyha a 2014-ig tartó futamidő
alatt történne valami, akkor ezt a 10 milliót vissza kellene fizetni.
A beruházás kezdetén is volt egyfajta kezesség, amit az önkormányzatoknak kellett vállalni a nem
fizető lakosságért. E célra 11 millió Ft volt letéti számlán, de ez most megszűnt, melynek összegét
a RÖKI- működési kiadásaira és a Vízi Közmű Társulat kiadására lehet fordítani.
Ma voltak Vámosgyörkön ahol erről egyeztettek, felhívták a Commerzbanknál Veres Attilát, aki
elmondta, hogy az önkormányzatok nyilatkozatait beadták a vezérkarnak, és ha ők igent
mondanak, utalják a pénzt. Ha ez megjön, akkor kapnak egy igazolást arról, hogy a társulatnál
fennálló 5,1 millió Ft tartozást megfizette az Atkár Községi Önkormányzat.
Azért merte javasolni az átcsoportosítást az útkarbantartásra betervezett összegből, mert az
előbbiekben ismertetett 10 millió Ft maradékát, a 4,9 millió Ft-ot csak útfelújításra lehet fordítani.
Ha tehát a 2 millió forintot átcsoportosítják az akadálymentesítésre, helyette 4,9 millió Ft-ot
lehetne visszatenni.
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Az elmondottakkal egyetért, ő javasolja, hogy csoportosítsák át az iskola akadálymentesítésére a 2
millió Ft-ot, és ha mégis vissza kellene fizetni a pénzt, akkor majd valahonnan előteremtenék.
Kocsis Attila képviselő:
Jól hangzik, hogy csoportosítsák át a semmit.
Benei Bertalan polgármester:
Ez nem így van, megtervezték, ott van a költségvetésben, és az átcsoportosítással nem nő a mínusz.
Kocsis Attila képviselő:
A költségvetésben az is szerepel, hogy kifizetik a rezsit, a villanyszámlát, stb.
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
De azt is tudni kell, hogy ezt a pénzt csak útfelújításra lehet felhasználni.
Benei Bertalan polgármester:
A józan észnek ellentmond, hogy ha ezt nem veszik igénybe. Útra terveztek, amiből át kellene
tenni az iskolához, de ha mégsem tesznek át, akkor az akadálymentesítés nem a terv szerint fog
elkészülni.
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Kocsis Attila képviselő:
Ő úgy látja, hogy ezzel megint a hiányt növelik, bármilyen hatalom is van, nehezen tudja
elképzelni, hogy ezt majd elrendeznék helyettük.
Benei Bertalan polgármester:
Nem igaz, hogy az önkormányzatoknak mindig sínylődni kell. Csak az oktatási intézmények
finanszírozásán kellene változtatni, hogy ne kelljen hozzátenni az önkormányzatoknak.
Javasolta, hogy szavazzanak a kezességvállalásról.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Észrevétele, hogy ennek a kezességvállalásnak a kidolgozása megtörtént a Commerzbankban, most
tárgyalja a vezetőség. Az önkormányzatok ebben az eljárásban még dokumentumot nem láttak.
Arról, hogy ez a kezességvállalás milyen esetben lesz behajtható, és milyen kihatása lesz a 215-ös
költségvetésben, még semmit nem tudnak. Reméli, hogy a bank megtalálja a legjobb megoldást, és
az önkormányzatok a 10 millió Ft-os keretet igénybe tudják majd venni.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolja, hogy vegyék le a napirendről a kezességvállalást, és majd amikor már meglesz a konkrét
banki leírás, akkor döntsenek róla.
Holnap viszont el kell küldeni a kivitelezőnek az akadálymentesítésre vonatkozó szerződést, amit
ki kell egészíteni bruttó két millió forinttal.
Kocsis Attila képviselő:
Kérdezi a polgármestertől, hogy lát-e arra esélyt, hogy szeptemberben két millió Ft-ot el tudnak
költeni.
Benei Bertalan polgármester:
Megkéri Bartókné Lukács Irént, iskolaigazgatót, képviselőt, hogy nyilatkozzon, mivel ő is részt
vett a tervegyeztetésen, a borítékbontáson.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Nagyon nehéz helyzetben van, mint igazgató és mint képviselő, jó lenne, ha mindez megvalósulna.
Tudja, hogy az önkormányzat nehéz helyzetben van. Amikor ott volt az Iskolában Hegede Árpád,
arról beszéltek, hogy mivel lehetne csökkenteni a költségeket, hogy ne kelljen hozzátenni az
önkormányzatnak.
Benei Bertalan polgármester:
A Grafit tervezett egy akadálymentes iskolát, ahol nem volt térburkolat, járda, egyéb dolgok sem
voltak benne, a költségvetés 9,2 millió Ft volt. Ha a Grafit olyan tervet adott volna, nem biztos,
hogy nyernek a pályázaton. Beadták a tervet, odaadták a tervezőknek, és amikor a tervegyeztetést
tartották, kiderült, hogy mi fér ebbe bele, mi lett volna még jó, ha belefér, ezért a tervező kiírta a
még hiányzókat, elkészítette, elküldték, és akkor született meg ez a költség.
Szerinte újra meg kell pályáztatni, vagy mind a négynek el kell küldeni, hogy csak ennyi pénzük
van.
Ő azt szerette volna ezzel, hogy ne csak a kultúrház, hanem az iskola is szép legyen, és akkor most
kiderül, hogy ez nem is annyira jó.
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Kocsis Attila képviselő:
Ők nem azt mondták, de nincs villanyszámlára, stb. akkor erre hogyan van?
Benei Bertalan polgármester:
Akkor szerinte újra ki kell írni a pályázatot az iskolai akadálymentesítésre 9,2 millió Ft összegben.
Ezzel a Képviselő-testület a három pályázatot érvénytelennek nyilvánítja.
Aki ezzel egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát – - határozathozatal nélkül - az iskolai
akadálymentesítésre vonatkozóan – 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta.
Oravecz Györgyné képviselő:
A Hevesi térről megkezdték a szemét elszállítását végre. Kérdése, hogy nem lehetne máshol tárolni
ezt a szemetet, mert állandóan őt szekírozták vele. Képviselőként kéri, hogy legközelebb az
ilyennek más helyet jelöljenek ki.
Benei Bertalan polgármester:
Ősszel akarták elszállítani a szeméttelepre, de akkor nem lehetetett bemenni a sár miatt. El lesz
szállítva rövid időn belül. Sok embernek segítettek azzal, hogy ha szükségük volt földre, innen
vihettek, volt, aki a víz miatt került bajba, és jól jött neki ez a föld feltöltésnek, stb. Ebből
használtak a temetői útra is, de Konta Miklósékhoz is vittek 7 kocsival. Most már a szeméttelepre
semmit nem lehet bevinni a rekultiválás miatt.
Dr. Jakab Csaba jegyző:
Bejelenti, hogy az Atkári Hírmondó felelős szerkesztői megbízásáról ezennel lemond, mert nem
tud elegendő energiát fordítani rá. Kéri a Képviselő-testületet, hogy mást bízzanak meg ezzel.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolta, hogy ne fogadják el a jegyző úr lemondását, majd átbeszélik még, hogy ki tudna
besegíteni a munkába.
Berényi Ildikó képviselő:
Tájékoztatást ad az óvodai személyi feltételekről a szeptembertől induló 3. óvodai csoportra
vonatkozóan. Utána érdeklődött, hogy a GYES-ről visszatérő dolgozó szabadságát mikor lehet
kiadni. Jogsértőek lennének, ha üres állásra nem vennék vissza, és az 5 év alatt összegyűlt
szabadságát nem adnák ki. Ha a jövő héten megszakítja a GYEST és aláírja a szerződést, akkor a
tényleges munkába állástól, szeptember 1.-től elkezdheti a szabadság letöltését, és így csak 2010
végén tud kezdeni.
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Lászlóné alpolgármester:
Miért 5 év, mert egymás után szült?
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Berényi Ildikó képviselő:
Igen, 46 nap szabadság jár egy közalkalmazottnak, és ezt be is tervezték.
Bartókné Lukács Irén képviselő:
Akkor a szabadságolás alatt helyettesítés lesz?
Berényi Ildikó képviselő:
Átszervezéssel meg tudják oldani, a heti órákat úgy osztják be, hogy jó legyen. Eddig is így volt,
aki GYES-re ment, ki kellett adni a szabadságot.
Kocsis Attila képviselő:
A Sport úti telekről érdeklődik, tisztázódott-e?
Másik a Sportegyesület futballcsapata az elvárásoknak megfelelően szerepel, nem esett ki.
Gyakorlatilag ezt a fél szezont óriási erőfeszítések árán vitték végig. Volt egy novemberi
Képviselő-testületi határozat 100 eFt-ról, amelyet még ma sem kaptak meg. Ezzel kapcsolatos
kérdése, hogy az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetében képes-e felvállalni azt, hogy ezt a
Sportegyesületet a továbbiakban is működteti. Mindenki jól tudja, hogy pénzt szerezni
szponzoroktól gyakorlatilag lehetetlen. Arról van szó, hogy a Sportegyesület vezetése nem tudja
felvállalni, hogy saját zsebből finanszírozza az Egyesület működését. Az önkormányzat kifizeti az
öltöző rezsijét. Számvetést végeztek, sok pénzt beleraktak, és szereztek is sok pénzt. Az idei év
eleve mínuszokkal indult, sokkal kevesebbet kaptak a cégektől, és most már Dr. Magda Sándor
támogatására sem számíthatnak, gyakorlatilag nem látnak kiutat ebből a helyzetből. Ha az
önkormányzat nem tudja felvállalni, nem tudják biztosítani, lehetetlen az egyesület működtetése.
Az önkormányzat a költségek egynegyedét tudta finanszírozni, a többit ők teremtették elő. 6 év
alatt 1,5 milliót tettek bele hárman. Éveken keresztül adták bele ezt a pénzt, mert ez volt a
hobbijuk, ők nem a kocsmára, és nem a családjuktól vették el, de ma már olyan a gazdasági
helyzet, hogy most már az ő hátrányukra is menne.
Nem lát megoldást, bárkit bevállalnának elnökként, ha tudna idehozni pénzt, vagy fel tudná
vállalni az önkormányzat, mert pénzt szerezni nem lehet, nem szeretnék, ha teljes egészében
megszűnnének, a serdülő csapat maradna, mert az kevesebbe kerül.
Benei Bertalan polgármester:
Ez tényleg nagy baj, mert a közüzemi díjak egy évre fél millió ft-ot tesznek ki, az egyéb
karbantartások 100 eFt, kizárt dolog, hogy két milliót oda tudna adni az önkormányzat. Fel kell
készülni, hogy ősztől 1 millió Ft-ot kell fizetni az intézményeknek, ha nem térnek át más fűtési
módra. Esetleg a 9 ha-os területet beültethetnék energia-erdővel. Azt nem tudta, hogy még nincs
átutalva a 100.000 Ft sem.
Kocsis Attila képviselő:
Bántó dolgok is vannak, olyanok is vannak, akik azt mondják, hogy nem kell a sportegyesület,
minek, csak a pénzt viszi. Ő nagyon sajnálja ezt az egész dolgot, nem látja, hogy honnan lehetne
pénzt szerezni. Éveken keresztül szervezték a bulikat, hogy pénzhez jussanak, de ma már minden
beszűkült, ha nem találnak megoldást, nem lesznek.

124

Benei Bertalan polgármester:
Mennyi a havi költség nevezési díj nélkül? Mi lenne az az összeg, ha a fentiek mennének tovább, a
működési kiadásba be tudna szállni az önkormányzat?
Kocsis Attila képviselő:
Havi 100 eFt átlagban elfogy, hét körmérkőzés volt, ott csak 10 fölötti jegyet tudtak eladni.
Ásványvízre 80.000 Ft-ot költenek egy évben.
Benei Bertalan polgármester:
Javasolja, hogy tartsák napirenden ezt a dolgot. Az ÖNHIKI-ről sem tudnak még semmit.
Kocsis Attila képviselő:
Július 15. a nevezési határidő. Holnap záró vacsorán találkoznak. Július 1-től augusztusig vannak
az átigazolások, várja ki mindenki a pillanatot.
Azt szeretné, ha az önkormányzat a serdülő csapat működtetésében vállalna valamit.
Király Sándor képviselő:
Az biztos, hogy most 800 eFt-ot kell kifizetni.
Kocsis Attila képviselő:
4800 Ft egy játékengedély, 6000 Ft az átigazolás. Csak az engedélyek 200.000 Ft fölött vannak,
70000 Ft a nevezési díj, van még tagsági díj és pályahitelesítési díj.
Benei Bertalan polgármester:
A múltkori 100.000 Ft-nak utánanéz, megpróbálják átutalni.
Királyné Grisz Ganna, atkári lakos:
A múltkorában volt szó a halastóról, hogy eladásra kerül és volt is pályázó. Mit lehet erről tudni?
Benei Bertalan polgármester:
A pályázó Jóskamion néven adta be a pályázatát, de csak magánszemély vásárolhat szántót, de a tó
nincs feltüntetve a térképeken. Most van átminősítés alatt. Nyilatkozatot kellett kérni az ÉVIZIGtől, hogy ott volt egy tó, hiába van a katonai térképen feltüntetve, nem adtak ki engedélyt. Azt
javasolták, hogy terv alapján építsék meg a tavat, de földvédelmi járulékot is kellene fizetni.
Királyné Grisz Ganna, atkári lakos:
A pályázó erről nem kapott semmilyen tájékoztatást.
Kérdezi, hogy mi van a bioetanol üzemmel?
Benei Bertalan polgármester:
Sajnos semmi, mert aki ezt meg akarta vásárolni, Szolnokon tölti a börtönbüntetését. Megvolt a
terve, engedélyeztetés alatt állt, de nem nyert a pályázata, viszont vett fel pénzeket, amikkel nem
tudott elszámolni.

125

Királyné Grisz Ganna, atkári lakos:
A kultúrházból leszerelt radiátorok is eltűntek, itt vannak a fájdalmak, ennyit a polgármesteri
segítségről.
Benei Bertalan polgármester:
Erről most nem is beszéltek.
Miután más kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, és az ülést 20.15
órakor bezárta.

kmf.
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