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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Képviselő-testület 2009. 
augusztus hó 31. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. 
 

Határozatok: 

 

Tárgya: 

89/2009. (VIII. 31.) A Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Minőségirányítási 
Programjának jóváhagyása 

90/2009. (VIII. 31.)  A Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyása 

91/2009. (VIII. 31.) 
 

A Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Pedagógiai-
művelődési Programjának jóváhagyása 

92/2009. (VIII. 31.) 
 

Az ÁMK létszámkeretének meghatározása 

93/2009. (VIII. 31.) 
 

A Felsőtárkányi Polgárőr Egyesület részére üzemanyag költség 
biztosítása 

 
A jegyzőkönyv vezetése a 192. oldaltól a 203. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
A Képviselő-testületi ülés ideje: augusztus 31. 1700 óra. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. A Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Intézményi Minőségirányítási 
Programjának jóváhagyása 

 Előadó: polgármester 
 
2. A Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyása 
 Előadó: polgármester 

 
3. A Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési Programjának 

jóváhagyása 
 Előadó: polgármester 
 
4. A Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ létszámkeretének jóváhagyása 
 Előadó: polgármester 
 
5. A Felsőtárkányi Polgárőr Egyesület részére üzemanyag költség biztosítása 
 Előadó: polgármester 
 
6. Egyebek 
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Jelen vannak: 
dr. Juhász Attila Simon polgármester 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző 
Pelyhe Istvánné alpolgármester 
Bajzát Ferenc képviselő 
Bajzát Zoltán képviselő 
Bakondi Károly képviselő 
Csáti Sándor képviselő 
Erdei Szabolcs képviselő 
Kakuk Pál képviselő 
Kapuvári Csaba képviselő 
dr. Pekár-Szilágyi Csaba képviselő 
Varga József képviselő 
 
Meghívottként: 
Révészné Bögös Zsuzsanna - közoktatási szakértő 
Bajzátné Szántósi Mária - ÁMK igazgató 
 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen Gyura 
Károly képviselő más irányú elfoglaltsága miatt nem jelent meg, távolmaradását előzetesen 
kimentette.  
 
A képviselői létszám: 11 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. 
 
1. Napirendi pont: 
A Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Intézményi Minőségirányítási 
Programjának jóváhagyása 
Előadó: polgármester 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a Heves Megyei Pedagógiai Intézet részéről megjelent Révészné Bögös Zsuzsanna 
közoktatási szakértőt, aki közreműködött a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ 
pedagógiai programjának a véleményezésében. A mai napon az ÁMK-val foglalkozó 
napirendeket tárgyalnánk, mivel vannak olyan feladatok, okmányok, okiratok, szabályzatok, 
amelyeket szeptember 1. napjával hatályba kell léptetni. 
 
A szakértői véleményt mindenki kézhez vehette. Azért kértem a szakértő asszonyt, hogy fogadja 
el meghívásunkat erre az ülésre, mert korábban felvetődött a Közoktatási, Kulturális, Sport, 
Szociális és Egészségügyi Bizottság részéről, hogy az intézményi átvilágításhoz, illetve az 
intézmény működtetéséhez, az intézmény teljes generális ellenőrzéséhez egy olyan külső 
szakértőt, szakértői csoportot vehetnénk igénybe, aki segítené az ÁMK igazgató munkáját. 
A szakértő asszony elmondta, hogy ez egy igen nagy súlyú intézmény méretét és szerteágazó 
feladatrendszerét tekintve, ehhez mindenképpen szakmai segítségre is szükség van ahhoz, hogy a 
teljes jogszabályi anyagnak megfelelő jogszabályi alapokat lerakjuk.  
Az szakvélemény elkészítése érdekében beérkező árajánlatokat a szeptemberi ülésre behozom a 
testület elé. 
Az intézményi átvilágítás alapvetően nem a gazdálkodással foglalkozik, hanem a 
jogszabályoknak megfelelő működéssel, az alapdokumentumokkal, azoknak a meglétével. 
Annak érdekében, hogy a tanév problémamentesen megindulhasson és a diákok a 
jogszabályoknak megfelelően megkezdhessék a tanulmányokat és az intézménynek is 
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rendelkezésére álljanak ezek a szükséges okmányai, ezért kértem a T. Képviselő-testületet, hogy 
a mai napon, a szakértő asszony segítségével járjuk körül azokat a dolgokat, amelyek változtatást 
igényelnek, vagy mint ahogy ki is derült ebből a szakértői anyagból, olyan póthatáridőket 
kívánnak meg, melyekre ezeket a változtatásokat el kell, hogy végezzük. 
 
Révészné Bögös Zsuzsanna közoktatási szakértő: 
Köszönöm, hogy rám gondoltak a szakértői munka elvégzésére. Második alkalommal 
foglalkoztam az ÁMK pedagógiai programjával. Egy évvel ezelőtt is a kezembe került. 
Jelentősen javult tartalmában és szerkezetében is. A Képviselő-testület nagyon merész döntést 
hozott, amikor ezt a hat intézményi egységet egy intézménybe összefogta, de a döntés jó. 
Mindenképpen azt szándékszik a Képviselő-testület elhatározni, hogy egységesen, azonos 
megítéléssel folyjanak a település közoktatási és közművelődési tevékenységei – ez a döntés jó 
döntés volt. 
A második megjegyzés még elöljáróban, hogy ezt megelőzően majdnem 6 különálló intézmény 
volt a településen. Ez nem annyira egyszerű. Az emberek tudatában, elsősorban a felnőttek, a 
pedagógusok, illetve a közművelődési szakemberek és az irányítók fejében egyik napról a másik 
napra egyes intézményből egy ilyen több célú és összetett intézmény fejében gondolkodni. Tehát 
nem ritka dolog az, hogy ilyen nagy fajsúlyú pedagógiai program összeállítása első nekifutásra, 
vagy talán a másodikra sem sikerül tökéletesen. Még egyszer mondom, hogy jó döntése volt ez a 
Képviselő-testületnek. Kérem, hogy kísérjék figyelemmel és azzal a tudattal, hogy bizony nem 
olyan egyszerű az ott dolgozóknak a saját kis egy intézményre vonatkozó céljaikat kiterjeszteni 
és valami nagy intézményben gondolkodni. Azt kérem az intézményektől szakértőként, hogy 
legalább a dokumentumokban legyen lefektetve világosan, hogy milyen céljuk van. 
 
Amit legfontosabb dolognak érzek tartalmilag és elvileg is, hogy legyen meg az a közös cél (nem 
túl sok elv, közös cél és feladat), küldetésnyilatkozat, hogy mi az a három elv és cél, amit ebben 
az intézményben saját arculatként szeretnének megvalósítani.  
Ezt tartom nagyon fontosnak és van rálátásom, a tavalyihoz képest jelentős az előrelépés, ebben 
apróbb módosításokat, finomításokat el lehet végezni. Egységesnek kell lenni a Pedagógiai és 
Művelődési Programnak, ami azonos elveket, célokat tartalmaz és ehhez az intézményegységek 
együttműködve kapcsolódnak és a saját területükön belül ezt végrehajtják a sajátosságuknak 
megfelelően. Az egyes intézményegységeket áttekintve – az iskolánál láttam egy olyan 
problémát, hogy az óraterv ellentmondásos. Gyakorlatilag háromféle óraterv is van. Ezt 
mihamarabb tisztázni kell. Javaslom, hogy ezt szeptember végi időponttal tekintse át a 
Képviselő-testület. Az óratervnek kötelező, kötelezően választható és szabadon választható része 
van. El kell dönteni, hogy a Képviselő-testület mit tud finanszírozni és mennyit, valamint azt, 
hogy a tanuló mennyire terhelhető. Ebből letisztázható, hogy a fenntartó mit tud támogatni.  
Javaslom az Apáczai kerettanterv adaptációját használni. Ebben nem szerepel az osztályfőnöki 
óra, de az intézményeknél az osztályfőnöki órát általában be szokták vezetni.  
Ez a program közel 900 oldal, az ÁMK-nak valamennyi intézményére vonatkozó anyag, amit a 
pedagógusnak ismerni kell. A többi módosítást, ami szakvéleményemben szerepel, gyakorlatilag 
október végéig lehet korrigálni. A hiányosságokat pótolni kell. Ami nem egyértelmű, azt 
korrigálni kell. A többi tartalmilag megfelel, azonban néhány korrekció mindenképpen 
szükséges.  
Köszönet a Képviselő-testületnek, hogy támogatja az intézményt és ezt a nagy lépést megtette. 
Fontos, hogy összerázódjanak az intézményi egységek és az ott dolgozók átérezzék ennek a 
jelentőségét.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Két alternatívát javasolnék azon túl, ami a korábbi javaslat volt arra vonatkozóan, hogy egy teljes 
körű átvilágításra is kerüljön sor. Az, hogy ez az átvilágítás megtörténik, vagy azzal 
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párhuzamosan, vagy akár ahelyett is, cél egy olyan külső segítőnek a felkérése, aki segíti az 
ÁMK igazgatónak a munkáját. Ez év december 31-éig, a teljes intézményre vonatkozóan, legyen 
egy szakértő vagy akár a Pedagógiai Intézet szakértői csoportja, aki ezzel foglalkozik, és segít, 
hogy 2010. január 1-jére teljesen, az összes jogszabálynak megfelelően működtessük az 
intézményt. A későbbiekben pedig, akár egy segítő ellenőrzéssel vagy segítő munkával 
háromhavonta a jogszabályok átvezetésével segíti az intézménynek a munkáját. Ezáltal segíti az 
intézményünket abban, hogy a jogszabályi feltételeknek mindenkor és teljes mértékben 
megfeleljen.  
Ennek vannak anyagi oldalai is. Úgy gondolom, hogy az az anyagi oldal, ami a kiadási oldalon 
van az sokkal csekélyebb, mint egy-egy ellenőrzésnél az a büntetés, amire sor kerülhet. Nem 
beszélve arról, hogy ezzel nemcsak külsőségeiben és a jelenlegi oktatás színvonalában 
mondhatjuk el az ÁMK-ról, illetve az intézményegységekről, hogy kiválóan működő 
intézmények, hanem úgy gondolom, hogy példaértékű dologgal is előállhatunk. Nem hiszem, 
hogy a környéken vannak olyan intézmények, amelyek törekszenek arra azon túl, hogy a napi 
munka kiváló színvonalon folyjon, még a jogszabályoknak való megfelelés is a teljes körű 
professzionalizmust is magukénak mondhassák. Az lenne a javaslatom, hogy december 31-éig 
minden egyes intézmény, minden egyes dokumentumára kérjünk egy szakmai támogatást, hogy 
precízen működhessen az intézményünk. 
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Mindenki számára egyértelmű, hogy indokolt, amit javasoltunk. Az is igaz, amit alpolgármester 
asszony mondott, hogy ez nem olcsó dolog. Miután megnéztem én is, hogy kik és hogyan 
vállalnak ilyen szakértést, illetve ellenőrzést, Eger városban volt egy ilyen és egy iskola 
ellenőrzése 1,5 MFt-ba került, ami egy tematikus ellenőrzésre vonatkozott. Ez egy olyan összeg, 
amit a mostani költségvetésünk ebben az évben nem biztos, hogy elbír. Ha ezt a javaslatot 
komolyan gondoljuk, megnézhetjük, hogy kit kérhetünk fel és a következő év indításához, a 
következő költségvetési évben ezt be tudjuk tervezni.  
Törvény írja elő, hogy ezt négyévente el kell végeztetni. Nem akarjuk elsietni, és nem akarunk 
olyan ellenőrzést, aminek értelme nincs. Olyan ellenőrzést szeretnénk, ami a munkát segíti, de 
nem akarunk sok pénzt sem költeni. Segíteni akarjuk az ÁMK vezetőt abban, amit az elején 
elképzelt.  
 
dr. Juhász Attila polgármester: 
Azt szeretném kérni a szakértő asszonytól, hogy a szeptember 15-ét megelőző csütörtöki napon 
tartandó bizottsági ülésre egy árajánlatot készítsen erre vonatkozóan. 
A bizottsági ülésen nézzük meg, hogy ebben az évben, abból az ajánlatból, amit a szakértő 
asszonytól kapunk, el tudunk-e odáig jutni az anyagiak tekintetében, hogy a teljes dokumentáció, 
a törvényeknek való megfelelés meg legyen. Ez lehet a gyenge pontja a következő évi 
költségvetésünknek is. Nem kis segítség lenne az intézményeknek sem, ha ezek a dokumentációk 
összeállnának. Az, hogy utána már az összes tantárgyra vonatkozó szakmai ellenőrzés hogyan és 
milyen módon zajlik, úgy gondolom, hogy már ezekből az ajánlatokból tervezhető a február 
költségvetésünkben. Ebben kérek segítséget a szakértő asszonytól és a bizottságtól, hogy a 
prioritást állítsa fel, hogy mi legyen a következő lépés ebben az ellenőrzésben. Gyakorlatilag, 
amikor a következő év szeptemberében megindul a tanév, akkor már ne ezzel kelljen 
foglalkozni. Bízzunk benne, hogy ezzel a Képviselő-testülettel, egy olyan intézménnyel tudjuk 
tovább folytatni a munkát, ami mindenféle szempontból, jogi és szakmai szempontból is teljes 
egészében megfelel az elvárásainknak.  
 
Révészné Bögös Zsuzsanna: 
Hozzánk már egy néhány település fordult megbízással, több cégtől kértek árajánlatot. Én abban 
tudok segíteni, hogy azt a fajta kiírást ide eljuttatom és megkönnyíti a munkájukat, és ki tudják 
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választani, hogy milyen fajta vizsgálatra kérnek árajánlatot. Több céget meg kell keresni 
ugyanolyan tartalmú árajánlatkéréssel egy bizonyos szakértői tevékenységre.  
Az átfogó egyetlen szó, de mindenki mást érthet alatta, ezért részletezni szükséges, milyen 
tevékenységet kérnek a szakértőtől. Összeállítok egy listát, hogy mit lehet kérni és a T. 
Képviselő-testület kiválaszthatja, hogy mit kér.  
 
Bajzátné Szántósi Mária ÁMK igazgató: 
Pedagógiai Művelődési Programmal kezdeném. Ez is egyfajta stratégiai dokumentum. Nem 
ismételném meg szakértő asszony szavait, ha a Képviselő-testület olyan határozatot hozna, 
amiben szeptember 30-ai határidővel a helyi tanterv, illetve az óraterveknek a harmonizációja 
megtörténne, illetve további határidővel pedig az összes többi jogszabályi megfelelés a 
Pedagógiai Művelődési Programnak megfelelne, akkor lehetséges lenne ezt szeptember 1-jével 
hatályba léptetni. 
A törvényi változások miatt az ÁMK SzMSz-t kiegészíteni volt szükséges. Ennek határideje 
2009. augusztus 31-e volt. Az ÁMK dolgozói megtették, már most mondom, hogy az SzMSz 
következő módosulása szeptember 30-a után fog bekövetkezni, amikor az új szakfeladati 
rendszer elfogadásra kerül az új alapító okiratban. A Közoktatási törvény rögzíti, hogy ezt át kell 
vezetni az SzMSz-ben. 
Az intézmény minőségirányítási programját szintén a jogszabályi változás miatt a Kjt.-nek a 
végrehajtási rendelete szabályozza. Szükséges volt az alkalmazottak teljesítményértékelési 
rendszerének a bevezetése. Az ott meghatározott pontszámokat kellett bevezetni, illetve a 
minősítés négy fokozatát és annak százalékos meghatározását. Ez is megtörtént.  Úgy gondolom, 
hogy amikor az ÖMIP is elfogadásra kerül, akkor az IMIP-nek az ehhez való harmonizációjának 
is meg kell történnie. Erre is jó lenne egy Képviselő-testületi jóváhagyás, hogy 2009. szeptember 
1-jével hatályba tudjuk léptetni. 
Még egy határozat szükségeltetik. Ennek a megtárgyalására a júniusi testületi ülésen került sor, 
ez az ÁMK létszámhelyzete. Egy létszámcsökkentő határozatot kellene hozni az óvodai 
intézményegység tekintetében, illetve az általános iskolai intézményegységnél egy 
részmunkaidős foglalkozást kellene megszüntetni, illetve számszerűsíteni. Egyebekben ez a 
határozat változatlanul maradna.  
 
Kapuvári Csaba képviselő: 
Mindenki megkapta az anyagot. Miután a bizottság tagjaitól elektronikus úton kértem javaslatot, 
módosító javaslat nem érkezett, így a bizottság mindkét határozatot elfogadásra javasolja.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy a két dokumentum módosításával egyetért-e? 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

89/2009. (VIII. 31.) számú, Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a 
Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Minőségirányítási Programját. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 



 201 

90/2009. (VIII. 31.) számú Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a 
Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy a szakértő asszony által javasolt: óraterv vonatkozásában, 
a szeptember 30-ai, az egyéb változtatások vonatkozásában pedig az október 30-ai véghatáridő 
tűzésével el tudja-e fogadni a programot úgy, hogy az szeptember 1-jével hatályba lépjen? 
Amennyiben elfogadható, kézfeltartással jelezzék. 
 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta 

 
91/2009. (VIII. 31.) számú Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a 
Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ módosított Pedagógiai-Művelődési 
Programját. 

A Képviselő-testület utasítja az ÁMK igazgatót a módosításoknak a Pedagógiai-Művelődési 
Programban való átvezetésére. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy hozzájárul-e, hogy az általános iskolában 1 fő 
részmunkaidős státusz megszüntetésre kerüljön illetve, hogy az óvodában 1 fő státusz 
megszűntetése kerüljön a 2009/2010-es tanévben, szeptember 1-jétől.  

Amennyiben a javaslatot elfogadják, kézfeltartással jelezzék. 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
92/2009. (VIII. 31.) számú, Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőtárkányi Általános 
Művelődési Központ létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg: 

A Képviselő-testület a 2009/2010 tanév szeptember 1. napjától az általános iskola 1 fő teljes 
munkaidős és az óvoda 1 fő részmunkaidős állását megszűnteti. 

 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Mivel befejeződik a településen az „Út a munkához” program, én 4-5 főt kiemelnék ebből a 
programból és egyetértésben a körzeti megbízottal és a polgárőrséggel, beosztom őket a körzeti 
megbízott, illetve a polgárőrök mellé éjszakás szolgálatba, mezőőri feladatok ellátásával, akik 
részt fognak venni a településen éjszakai járőrözésben és külterületeken is a mezőgazdasági 
terményeknek a védelmében, illetőleg a víkendház feltörések és minden egyebeknek a 
megakadályozásában. Ehhez az a tiszteletteljes kérésem lenne a Képviselő-testület felé, hogy 
100.000.- Ft üzemanyag költséget a Polgárőrség részére megszavazni szíveskedjen. Ebben az 
évben összesen 100.000.- Ft támogatást kaptak, mely összegből 30.000.-Ft volt a kötelező 
biztosítás, illetve 30.000.- Ft volt az év elején elhasznált üzemanyag. Erre a kiadásra azért került 
sor, mert a körzeti megbízott még nem kapta meg az üzemanyag támogatást, és addig a 
polgárőrség gépjárművével járta a települést. Ez elvitte az ezévi támogatást. Az év fennmaradó 
részének biztosításához szükséges a támogatás megszavazás. Szeretném október 31-ig, vagy 
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amíg a betakarítási munkák be nem fejeződnek, ezt a fajta ellenőrzést fenntartani a településen. 
Több állampolgári bejelentés is kérés is érkezett ezzel kapcsolatban. Szeptemberre ígérik a 
kamerás rendszer pályázatát. Saját magunk védelmében ezt meg kell tennünk ezt a lépést. 
 
Kérem, hogy a javaslat tárgyában kézfeltartással szíveskedjenek szavazni. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
93/2009. (VIII. 31.) számú, Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőtárkányi Polgárőr 
Egyesület részére 100.000.- Ft üzemanyag költséget biztosít. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Nem volt még alkalmam elmondani, hogy az eszközbeszerzésre kiírt pályázaton 1,5 MFt-os 
keretösszeget nyert az Önkormányzat. Helyben készült ez a pályázat és szeretném megköszönni 
Kakukné Rozsnaki Máriának és munkatársainak, akik elkészítették az anyagot. 
 
dr.Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Szeretnék egy megfontolásra érdemes kérdést felvetni a T. Képviselő-testületnek.  
Most már kezd kezelhetetlenné válni a közmunkaprogramban résztvevőknek az étkezési utalvány 
iránti előzetes igénye. Minden hónapban fel szeretnék venni már a következő havi esedékes 
utalványt is. Munkaidőben 3-4 órát is itt várják, hogy a futár meghozza az utalványokat. Erről 
nincs Képviselő-testületi határozat, de a költségvetésbe be van építve ez a tétel. Nem kötelező 
adni. Én javasolnám, fontolja meg a Képviselő-testület, hogy ezt mindenki automatikusan kapja, 
vagy esetleg érdemei szerint. Javasolnám, hogy jutalmazási jelleggel azok kaphassák csak, akik 
minőségi munkát végeznek, mert ez egy nagyon komoly anyagi tétel az önkormányzatnál. 
Látom, hogy hónapról hónapra mennyit fizetünk ki. Képtelenek megérteni, hogy elsején nem 
biztos, hogy tudunk étkezési csekket adni. 
 
Pelyhe Istvánné alpolgármester: 
Azt monda a kft. vezetője, hogy nem igazán látja jó ötletnek a jutalmazást, mert ellenségeskedést 
fog szülni. Jövőre nem biztos, hogy lesz, és úgy gondlom, hogy le is jár a szerződésük. 
Egyébként fontosnak tartanám és vissza is kell térni, és az újak között is valamint a régiek között 
is el kell ismételni az elvárási szabályokat, viselkedési szabályokat. Erre is fel kell hívni a 
figyelmet amikor munkába állnak. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Kértem Pócsik Gábortól, hogy a holnapi munka előkészítő foglalkozáson ezt ismételje el teljes 
terjedelmében. Ismerem jó néhány ember családi hátterét, én engedélyeztem, hogy felvegyék 
előre. A következő hónaptól már nem fogom előre kiadni. Javaslom, hogy a következő évtől a 
szociális kártya szerint vizsgálja meg a Képviselő-testület ennek lehetőségét. 
 
Révészné Bögös Zsuzsanna szakértő: 
Az új jogszabály szerint szeptember 1-jétől a gyermekjóléti szolgálat elkészíti a védelembe vett 
gyermek gondozásának tervét, illetve a települési önkormányzat jegyzőjének felkérésére a 
családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet. 
Arra felé kellene haladni, hogy természetbeni juttatást adjunk. 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Véleményem szerint ez a jogszabály betarthatatlan. 
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Jelenleg az a probléma, hogy Felsőtárkányban jelenleg kevés az óvodai férőhely. Az új 5 
csoportszobás óvodában fel kellene állítani egy vegyes csoportot is, ahol a létszám teljes lesz. A 
másik óvodaépület nem használható, mert nem hozhatunk le egy fél csoportot a régi óvodába. A 
jogszabály szerint a bölcsődei korosztály étkeztetésének feltételét külön kell biztosítani, ami 
külön problémát jelent, mivel az óvodában nincs főzőkonyha. 
 
Amennyiben további kérdés nem merült fel az ülést 2000 órakor bezárom. 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 dr. Juhász Attila Simon dr. Pusztai-Csató Adrienn 
 polgármester jegyző 


